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1 TIIVISTELMÄ
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä sekä eduskunnan hallintovaliokunta ovat edellyttäneet,
että selvitystyö siitä, miten muut kuin ALKU –hankkeeseen kuuluneet valtion aluehallinnon viran-
omaiset ja viranomaistehtävät sekä valtion avustuksella toimivien organisaatioiden tehtävät ovat liitet-
tävissä uusiin aluehallintoviranomaisiin, toteutetaan kuluvalla hallituskaudella aluehallintouudistuk-
sen tultua voimaan. Tätä selvitystyötä on osaltaan toteuttanut toimikaudella 21.2. – 15.4.2011 toimi-
nut maanmittaustoimistojen tehtävien kokoamista aluehallintovirastoihin selvittänyt työryhmä. Työ-
ryhmän tavoitteena on ollut selvittää, onko maanmittaustoimistojen tehtävien mahdolliselle siirtämi-
selle aluehallintovirastoihin edellytyksiä, mitkä olisivat siirtämisen vaikutukset sekä tehdä selvityksen
johdosta ehdotukset mahdollisiksi toimenpiteiksi.

Työryhmän raportissa kuvataan aluehallintovirastojen ja maanmittauslaitoksen (sisältäen maan-
mittaustoimistot) organisaatioiden, tehtävien, ohjauksen, johtamisjärjestelmän, strategisten tavoittei-
den, henkilöstön, aluejakojen ja toimipaikkaverkostojen sekä IT-toimintamallien nykytila. Nykytilan
kuvauksen perustalta tarkastellaan niitä vaikutuksia, joita maanmittaustoimistojen siirtämisestä tehtä-
vineen aluehallintovirastoihin aiheutuisi. Lähtökohdaksi tässä tarkastelussa on otettu, että siirto toteu-
tettaisiin vuoden 2014 alusta alkaen.

Työryhmän kuvaamassa mallissa maanmittaustoimistojen tehtävien siirtämisellä aluehallintovi-
rastojen vastuulle ei olisi vaikutuksia maanmittaustehtävien aineellisoikeudelliseen sisältöön, koska
siirto olisi vain rakenteellinen viranomaisorganisaatiota koskeva muutos. Siirto ei siten aiheuta muu-
toksia nykyisen maanmittauslaitoksen tehtäviin. Siirron toteuttamiselle ei ole valtiosääntöoikeudellisia
tai hallinto-oikeudellisia esteitä.

Maanmittaustoimistot tehtävineen organisoitaisiin omaksi vastuualueekseen kaikkiin kuuteen
aluehallintovirastoon ja maanmittauksen toimialan tuotannolliseksi ja tulosohjaukselliseksi keskushal-
linnon virastoksi muodostettaisiin Maanmittausvirasto maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen.
Maanmittausvirasto muodostuisi nykyisen Maanmittauslaitoksen keskushallinnosta ja valtakunnalli-
sista tuotanto- ja palveluyksiköistä.

Maanmittaustoimintoja aluehallintovirastoissa johtaisi kuusi aluehallintovirastojen maanmittaus-
tehtävien vastuualueen johtajaa. Maanmittauksen toimialaa koskien säädettäisiin ne tarpeelliset alue-
hallintovirastoista annetun lainsäädännön mahdollistamat rajoitukset, joilla voidaan turvata tarvittavil-
ta osin ratkaisuvallan säilyttäminen yksinomaan maanmittauksen toimialan tehtäviä hoitavalla vastuu-
alueella. Maa- ja metsätalousministeriön nyt maanmittauslaitosta ohjaavan funktion liittäminen osaksi
aluehallintovirastojen strategista ohjausta tapahtuisi käytännössä aluehallintovirastojen tulosohjaus-
työryhmän ja ohjausryhmän jäsenyyden kautta. Maanmittauksen vastuualueiden taloudellisten resurs-
sien määrittelyn menettelytapa riippuu puolestaan oleellisesti siitä, mikä rahoitusmalli valittaisiin. Jos
rahoitusmalliksi tulisi nykyisen maanmittauslaitoksen toimintamenomomentin säilyttäminen, talous-
arviomenettely säilyisi nykyisellään. Maanmittauksen toiminnallinen ohjaus säilyisi kaikissa tapauk-
sissa edelleen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Myös maanmittauksen prosessiohjauk-
sen järjestelmä voitaisiin säilyttää nykyisessä muodossaan. Maanmittaustoimistojen virka- ja työso-
pimussuhteinen henkilöstö sekä vastaavat virat ja tehtävät siirtyisivät asianomaiseen aluehallintoviras-
toon.

Tietojärjestelmien yhtenäistämiseen ja toiminnan varmistamiseen liittyviin suunnittelu- ja muu-
tostöihin on varattava arviolta 3.660.000 – 4.360.000 euroa. Tämä on suurin yksittäinen kustannusvai-
kutus ja johtuu mm. siitä, että Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmät vaativat arkkitehtuurimuutoksia.
Muutokset perustietotekniikassa ja ydintoimintaa tukevissa tietojärjestelmissä aiheuttavat lisäksi kou-
lutuskustannuksia arviolta vähintään 550.000 euroa. Lisäksi Maanmittauslaitoksen oman työn osuutta
tulee laskea vähintään 1.350.000, kun 1 htv on 90.000 euroa. Pidemmällä aikavälillä siirto tuottaa hal-
linto- ja virastopalvelujen sekä toimitilojen yhteisen järjestämisen kautta taloudellisia säästöjä.

Työryhmän näkemyksen mukana kuvatun kaltaisella mallilla on monia positiivisia vaikutuksia,
mutta samalla siirtoon liittyen voidaan tunnistaa tiettyjä riskejä, joihin tulee kiinnittää mahdollisessa
jatkovalmistelussa erityistä huomiota. Kuvattu siirto ja malli toteuttaa pääministeri Matti Vanhasen
II:n hallituksen ohjelmaan sisältyvän tavoitteen koota laajasti valtion aluehallintoa ja vähentää alue-
hallinnon viranomaisten määrää. Siirto myös tuo maanmittauksen strategisten tavoitteiden asettamisen
osaksi kahdeksan ministeriön yhteistä, poikkihallinnollista strategista suunnittelua, kuitenkin antaen
aluehallintoviraston toimintamallista saadun kokemuksen perusteella maa- ja metsätalousministeriölle
ja maanmittauksen keskushallinnolle nykyistä vastaavat mahdollisuudet ohjata ja kehittää maanmitta-
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uksen substanssitoimintaa ja toimintatapoja. Alueellisella tasolla maanmittauksen toiminta puolestaan
liittyy kiinteämmäksi osaksi alueellisten tavoitteiden toteutumista edistävää monialaista valtion alue-
hallinnon viranomaisorganisaatiota ja viranomaisten aluejaot yhtenäistyvät. Siirto vahvistaa aluehal-
lintoviraston asemaa ja painoarvoa alueellisena yhdenvertaisuutta edistävänä viranomaisena.

Asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna muutos vähentää valtion aluehallinnossa niiden viranomais-
ten määrää, joiden kanssa asiakkaat asioivat ja mahdollistaa rakenteellisesti entistä kootumman asian-
tuntija- ja asiakaspalvelutyön yhteisen ja yhtenäisiin periaatteisiin tukeutuvan kehittämisen. Samalla
siirto edistää tietohallintolain mukaista tavoitetta lisätä tietojärjestelmien yhteentoimivuutta varmista-
malla yhtenäinen kokonaisarkkitehtuuri. Siirto myös edistää yhtenäisen työnantaja-, henkilöstö- ja
palkkapolitiikan kehittämistä aluehallinnossa, tuottaa hallinto- ja virastopalvelujen sekä toimitilojen
yhteisen järjestämisen kautta pidemmällä aikavälillä taloudellisia säästöjä, sekä yhtenäistää perustieto-
tekniikan tuotantotapoja ja luo suurempien volyymien myötä mahdollisuuden taloudellisten hyötyjen
saamiseen kilpailutusten yhteydessä. Aluehallintovirastoissa siirto tukee laatutyötä sekä prosessien ja
sähköisen asioinnin kehittämistä käyttämällä hyväksi maanmittauksen hyviä käytäntöjä.

Samalla on kuitenkin huomattava, että tehtävien siirto edellyttää tietojärjestelmämuutoksia, joi-
den toteuttaminen liian nopealla aikataululla luo riskin toimintaan ja tulorahoitukseen. Lisäksi tehtävi-
en siirto merkitsee aluehallintovirastojen henkilöstön määrän yli kaksinkertaistumista, mikä edellyttää
mm. talous- ja henkilöstöhallinnon resurssien ja järjestelmien saattamista vastaamaan näitä vaatimuk-
sia. Maanmittauksen vastuualueista muodostuisi kuvatun mukaisessa mallissa kaikissa aluehallintovi-
rastoissa henkilöstömäärältään selvästi virastojen suurimpia vastuualueita. Tämä on otettava uudistuk-
sen valmistelussa huomioon, jotta aluehallintovirastoihin ei synny epätasapainoa johtamisessa eikä
henkilöstöpoliittisissa ja -hallinnollisissa linjauksissa. Lisäksi maanmittauksen vastuualueet olisivat
kooltaan selvästi nykyisiä maanmittaustoimistoja suurempia, mikä merkitsee esimiestyön uudelleen-
organisointia ja edellyttää vastuualueiden sisäisen organisoinnin huolellista suunnittelua. Työryhmän
näkemyksen mukaan edellä mainittuja riskejä voidaan minimoida ajoittamalla siirto vasta vuoteen
2014.

Johtamisessa tapahtuviin muutoksiin liittyen voidaan todeta, että maanmittauksen näkökulmasta
aluehallintoviraston ylijohtaja merkitsisi uutta johtamisen tasoa, vaikkakaan ylijohtajalla ei ole toimi-
valtaa maanmittauksen substanssin johtamisessa. Maanmittauslaitos ei enää myöskään muodostaisi
keskushallinnosta ja aluehallinnosta muodostuvaa yhtä virastokokonaisuutta. Ohjaukseen liittyvänä
riskinä on tunnistettavissa, että voimavarojen joustava kohdentaminen valtakunnallisesti sekä toimin-
nan kustannusten ja maksujen valtakunnallinen kohdentaminen voivat vaikeutua, jollei taloudellista
ohjausta kyetä suunnittelemaan siten, että siinä voidaan ottaa huomioon aluehallintovirastoon liitettä-
vä suuri uusi kokonaisuus. Maanmittaushallinnossa edessä oleva sähköisen kiinteistönvaihdannan
käyttöönotto voi lisäksi vaikuttaa tehtävien siirron edellyttämien tietojärjestelmämuutosten valmiste-
luun ja toteuttamiseen. Henkilöstönäkökulmasta on vielä huomattava, että muutoksen valmisteluvaihe
voi aiheuttaa henkilöstössä epävarmuutta omasta asemasta. Tätä voidaan vähentää henkilöstön laajalla
osallistumisella muutoksen suunnitteluun ja muutosta koskevalla avoimella viestinnällä.

Edellä kuvattua mallia sekä sen tuottamia ennakoitavissa olevia hyötyjä ja mahdollisia riskejä
tarkasteltuaan työryhmä on päätynyt ehdottamaan, että maanmittaustoimistot tehtävineen siirretään
aluehallintovirastoihin vuoden 2014 alusta alkaen ja että ehdotuksen edellyttämien lainsäädäntömuu-
tosten valmistelu käynnistetään siten, että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle vuoden 2012
aikana. Raporttiin sisältyvät maa- ja metsätalousministeriön, Maanmittauslaitoksen ja oikeusministe-
riön edustajien eriävät mielipiteet.
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2 ALUEHALLINTOVIRASTOJEN JA MAANMITTAUS-
TOIMISTOJEN NYKYTILAN KUVAUS

2.1 Aluehallintovirastojen nykytilan kuvaus

2.1.1. Aluehallintovirastot, niiden toiminta-ajatus ja organisaatio
Aluehallintovirastot

Aluehallintovirastoja on kuusi: Etelä-Suomen AVI, Lounais-Suomen AVI, Itä-Suomen AVI, Länsi- ja
Sisä-Suomen AVI, Pohjois-Suomen AVI ja Lapin AVI. Lisäksi on Ahvenanmaan valtionvirasto (Sta-
tens ämbetsverk på Åland), joka toimii Ahvenanmaan maakunnan alueella valtion aluehallinnon vi-
ranomaisena. Virasto hoitaa niitä aluehallintovirastolle kuuluvia tehtäviä, jotka Ahvenanmaan itsehal-
lintolain mukaan kuuluvat valtakunnan toimivaltaan. Virastolla voi olla myös muita tehtäviä.

Aluehallintovirastoilla on laissa säädetty1 velvollisuus toimia valtion aluehallintoa koskevissa
asioissa yhteistyössä toimialueensa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. Vastaava yh-
teistoimintavelvoite suhteessa aluehallintovirastoihin on asetettu myös elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksille2. Myös kunnalliset viranomaiset (kunnat, kuntayhtymät ja maakunnan liitot) ovat
aluehallintovirastojen toiminnan luonteesta johtuen niiden tärkeitä yhteistyötahoja. Erityisesti alueiden
kehittämisestä annettu laki (1651/2009) sisältää useita säännöksiä, joilla määritellään kuntien, maa-
kunnan liittojen ja valtion viranomaisten, ml. aluehallintovirastojen, yhteistyötä ja sen sisältöä.

Toiminta-ajatus

Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, oh-
jaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Virasto edistää mm. perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista,
peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta
sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla.

Organisaatio

Aluehallintovirastojen perusorganisaatio on seuraava:

1 Laki aluehallintovirastoista (896/2009) 17 §.
2 Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009) 21 §.
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Strateginen ohjaus

Toiminnallinen ohjaus

Strategisen ohjauksen
yhteistyö

Maistraatit
Aluehallinnon tietohallintopalvelut

-yksikkö

Hallintopalvelut-vastuuyksikkö (6)
Kootut tukitehtävät

Kunnat

STM OKM OM VM YMSM

Työsuojelu (5)

•Vakavien työtapaturmien sekä
ilmoitettujen ammattitautien ja
työperäisten sairauksien syiden
selvittäminen ja niiden ehkäisy
•Muu asiakasaloitteinen
valvonta
•Viranomaisaloitteinen valvonta
•Tuotevalvonta
•Osallistuminen työrikosten
käsittelyyn

Poliisi (3)

•Vastuualueelle kuuluva
alueellinen viranomaisyhteistyö
•Peruspalvelujen arviointi
poliisitoimen osalta
•Varautumisen ja
valmiussuunnittelun

yhteensovittaminen poliisitoimen
osalta
•Muut poliisin hallinnosta
annetussa laissa ja asetuksessa
säädettävät poliisin tehtävät

Ympäristö-
luvat (4)

•Vesilain mukaiset asiat
•Ympäristönsuojelulain
mukaiset asiat

Pelastustoimi ja
varautuminen (6)

•Pelastustoimi
•Varautumisen yhteen-
sovittaminen

MMM

Evira

MMM

Evira
Kuluttaja-

virasto
Kilpailu-
virasto

Tukes

TEM
Kuluttaja-

virasto
Kilpailu-
virasto

Tukes

TEM

Peruspalvelut,
oikeusturva ja
luvat (6)

•Sosiaali- ja terveydenhuolto
•Ympäristöterveyden huolto
•Alkoholihallinto
•Opetustoimen palvelut
•Kuluttaja- ja kilpailuasiat
•Peruspalvelujen arviointi
•Muut tehtävät

Ylijohtaja

Kuva 1. Aluehallintovirastojen organisaatio

Kunkin aluehallintoviraston toiminta jakautuu kuvan osoittamalla tavalla vastuualueisiin. Kaikissa
aluehallintovirastoissa on peruspalvelut, oikeusturva ja luvat sekä pelastustoimen ja varautumisen vas-
tuualue. Muista vastuualueista työsuojelun vastuualue on viidessä, ympäristölupien neljässä ja poliisin
kolmessa aluehallintovirastossa. Lisäksi jokaisessa aluehallintovirastossa on hallintopalvelut -
vastuuyksikkö, joka hoitaa viraston sisäisen toiminnan tukipalveluja.

Aluehallintoviraston vastuualue voi jakautua sisäisiin yksiköihin. Vastuualueen johtaja vastaa
vastuualueen toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Vastuualueiden johta-
jat määräävät vastuualueidensa virkamiehistä vastuualueen yksiköiden päälliköt ja ylijohtaja määrää
erillisten toimintayksiköiden päälliköt enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Erikoistumisyksiköt

Tiettyjä toimintoja on lisäksi koottu aluehallintovirastoissa erikoistumisyksiköihin sekä antamalla nii-
tä erikoistumistehtävinä yksittäisten virastojen hoidettaviksi. Erikoistumisyksiköt sijoittuvat organisa-
torisesti aina yhteen AVIin, mutta niiden hoitamat tehtävät ovat valtakunnallisia. Erikoistumisyksiköi-
tä ovat:

Aluehallintovirastojen ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö (Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto)
Aluehallintovirastojen alaisten maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö (Itä-Suomen alue-
hallintovirasto)
Aluehallintovirastojen tietohallintoyksikkö (Lapin aluehallintovirasto)

Erikoistumistehtäviä on suurempi määrä kuin erikoistumisyksiköitä. Esimerkkeinä voidaan mainita
aluehallintovirastojen ja maistraattien palkkaus- ja työnantajapolitiikkaan liittyvät valtakunnalliset
tehtävät (työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö) , jotka on keskitetty Itä-Suomen AVIin sekä
aluehallintovirastojen tilivirasto- ja talousjärjestelmätehtävien valtakunnallinen hoito, joka on keski-
tetty Etelä-Suomen AVIin.

Itä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä toimiva työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö
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Valtakunnallisen aluehallintovirastojen ja maistraattien palkka- ja työnantajapolitiikkaan sekä aluehal-
lintovirastojen henkilöstösuunnitteluun erikoistuneen yksikön toimialueena on koko maa. Yksikkö
toimii Itä-Suomen aluehallintovirastossa vastuuyksiköistä erillisenä toimintayksikkönä. Yksikkö hoi-
taa aluehallintovirastojen ja maistraattien palkka- ja työnantajapolitiikkaan sekä henkilöstösuunnitte-
luun, henkilöstöön liittyvään raportointiin ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Yksikön teh-
tävänä on valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa tapahtuva virkaehto-
sopimusten sopiminen ja neuvotteluosapuolena toimiminen, aluehallintovirastojen ja maistraattien
palkkausjärjestelmien kehittämistyö ja järjestelmien ylläpito. Yksikön tehtävänä on myös aluehallin-
tovirastojen yhteisen henkilöstöstrategian laadinta, henkilöstösuunnittelun koordinointi, raportointi ja
henkilöstön kehittäminen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä toimiva aluehallintovirastojen toiminnan kehittämisyk-
sikkö

Aluehallintovirastojen toiminnan kehittämiseen erikoistuvan yksikön toimialueena on koko maa. Yk-
sikkö toimii Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vastuuyksiköistä erillisenä yksikkönä. Aluehallinto-
virastojen toiminnan kehittämisyksikkö ohjaa, tukee ja koordinoi strategisten tulossopimusten tavoit-
teiden toteutumista työskennellen verkostomaisesti yhteistyössä aluehallintovirastojen ja sidosryhmi-
en kanssa. Yksikön tehtävät keskittyvät laadun, prosessien, sähköisen asioinnin ja viestinnän kehittä-
miseen. Kehittämisyksikön tehtävänä on luoda aluehallintovirastoille yhteiset toimintatavat ja mene-
telmät kehittää palvelujen tuotantotapoja niin, että laatu, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat.

Toiminnan kehittämisyksikkö tukee ja koordinoi toiminnan laadun valtakunnallista kehittämistä.
Tämä tehtävä sisältää palvelutavoitteiden valmistelun tuen, ohjauksen ja koordinoinnin sekä tavoittei-
den toteutumisen seurannan, asiakaspalautejärjestelmän ylläpito- ja kehittämistehtävät, strategiatyön
ja prosessien kehittämisen tuen ja koordinoinnin, palvelujen tuotantotapojen ja palvelukanavien muun
kehittämisen, aluehallintovirastojen laadun arvioinnin (Caf-kriteeristö) sekä aluehallintovirastojen
sähköisen asioinnin tukeen ja koordinaation liittyvät tehtävät.

Kehittämisyksikkö tukee ja koordinoi aluehallintovirastoja valtion palveluntuottajien yhteistyön
edistämisessä. Kehittämisyksikkö vastaa yhteispalveluun liittyvistä erikoistumistehtävistä, joita ovat
yhteispalvelun sopimusrekisterin/tietokannan ja apudiaarin sekä yhteispalvelun verkkosivuston ylläpi-
täminen.

Viestinnän valtakunnalliset kehittämistehtävät ja kootut tehtävät sisältävät verkkoviestinnän ja
julkaisutoiminnan kehittämisen, julkaisutoiminnan järjestämisen, visuaaliseen ilmeeseen ja graafiseen
ohjeistukseen liittyvät tehtävät, viestinnän käännöspalvelujen koordinoinnin ja laadunvarmistuksen
sekä sähköisen mediaseurannan ja aluehallintovirastojen yhteisen messu- ja tapahtumarekvisiitan
suunnitteluun ja hankintaan liittyvät tehtävät.

Lapin aluehallintoviraston yhteydessä toimiva aluehallintovirastojen tietohallintoyksikkö

Aluehallintovirastoilla on yksi tietohallintoyksikkö, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa. Yksikkö
toimii Lapin aluehallintovirastossa sen vastuualueista erillisenä yksikkönä.
Tietohallintoyksikön tehtävänä on:

1) ohjata ja koordinoida aluehallintovirastojen tietohallintoa;
2) hankkia ja järjestää tietohallintopalveluja aluehallintovirastoille;
3) kehittää aluehallintovirastojen tiedon hallintaa ja hoitaa virastojen asiakirjahallinnon keski-

tettyjä suunnittelu- ja kehittämistehtäviä;
4) hoitaa muut yksikölle erikseen määrätyt tietohallinnon tehtävät.

Tietohallintoyksikön on tehtävä tietohallintoa koskevissa asioissa yhteistyötä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksista annetussa laissa (897/2009) tarkoitettujen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten tietohallinnon kanssa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Aluehallintovirastoilla on yksi maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö, jonka toimialueeseen kuu-
luu koko maa. Yksikkö toimii Itä-Suomen aluehallintovirastossa sen vastuualueista erillisenä yksik-
könä.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävänä on hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan
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kuuluvat aluehallintovirastoista annetussa laissa tarkoitetut maistraattien ohjaus-, valvonta- ja kehit-
tämistehtävät. Ahvenanmaalla yksikön toimivaltaan kuuluu kuitenkin vain rekisterihallinnon paikal-
lisviranomaiselle säädettyjen tehtävien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Yksikön tehtävänä on lisäksi vastata holhoustoimen rekisterin yleisestä toimivuudesta ja rekiste-
ritoimintojen yhtenäisyydestä. Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö ohjaa ja kehittää keskitetysti
ja kokonaisvaltaisesti maistraatteja tavoitteena toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja laadukkuus.
Yksikkö myös valvoo maistraattien toimintaa.

Aluehallintovirastojen kootut taloushallinnon tehtävät

Etelä-Suomen aluehallintovirasto toimii aluehallintovirastojen kirjanpitoyksikkönä. Valtion kirjanpi-
toyksikölle kuuluvien tehtävien lisäksi aluehallintovirasto huolehtii taloushallintoon kuuluvien tehtä-
vien yhteisestä kehittämisestä. Kukin virasto huolehtii omasta taloudenpidostaan, mutta taloushallin-
non koottuihin tehtäviin kuuluu mm. työajan seurannan järjestelmän, kustannuslaskennan menetelmi-
en ja yhtenäisen raportoinnin kehittäminen.

2.1.2. Aluehallintovirastojen tehtävät
Aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n ja aluehallintovirastoista annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (906/2009) 2 §:n mukaan aluehallintovirastojen vastuualueet hoitavat niille säädettyjä
tehtäviä seuraavilla toimialoilla:

1) peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue:
sosiaali- ja terveydenhuolto
ympäristöterveydenhuolto
koulutus- ja muu sivistystoimi
oikeusturvan edistäminen ja toteuttaminen
kuluttaja- ja kilpailuhallinto
peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi.

2) ympäristölupavastuualue:
ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat

3) työsuojelun vastuualue:
työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työ-
suojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena

4) pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue:
pelastustoimi
varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen,
valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen,
kuntien valmiussuunnittelun tukeminen, valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alue- ja pai-
kallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen
toimivaltaisten viranomaisten tukeminen viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä ti-
lanteita alueella ja tarvittaessa toiminnan yhteensovittaminen niiden kesken

5) poliisitoimen vastuualue:
poliisitoimen alueellinen viranomaisyhteistyö sekä varautumisen ja valmiussuunnittelun yh-
teensovittaminen poliisitointa koskien.

Aluehallintovirasto valvoo, että julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lain edellyt-
tämällä tasolla sekä myöntää luvat yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille. Virasto myön-
tää alkoholijuomien anniskelulupia ja vähittäismyyntilupia sekä valvoo anniskelua ja vähittäismyyn-
tiä.

Aluehallintovirasto vastaa alueellaan työolojen kehittämisestä ja valvonnasta hallinnon toiminta-
periaatteiden, voimavarojen sekä tulostavoitteiden mukaisesti.

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo maistraatteja sekä kehittää niiden toimintaa.
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Aluehallintovirasto huolehtii elintarviketurvallisuuteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvän lainsäädännön toimeenpanosta ja noudattamisen valvonnasta sekä eläinlääkintäpalveluiden
saatavuudesta alueellaan.

Aluehallintovirasto toimii opetustoimen lainsäädännön mukaisena muutoksenhaku-, oikaisu- ja
laillisuusvalvontaviranomaisena. Aluehallintovirasto järjestää tehtäväalueeseen liittyvää opetushenki-
löstön täydennyskoulutusta. Lisäksi aluehallintovirasto toimii asiantuntijana elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten tehtäväalueeseen liittyvissä ruotsinkielisen väestön koulutukseen liittyvissä asi-
oissa.

Aluehallintovirasto selvittää kilpailunrajoituksia sekä edistää kilpailua, valvoo kulutusluottojen
markkinointia ja hintamerkintöjä sekä tekee hintavertailuja ja -selvityksiä. Virasto myöntää luvat pe-
rintätoiminnan harjoittajille, pitää rekisteriä kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitys-
liikkeistä sekä valvoo näiden ja valmismatkaliikkeiden osalta lain noudattamista. Aluehallintovirasto
vastaa siitä, että talous- ja velkaneuvontaa on riittävästi saatavissa.

Aluehallintovirasto huolehtii sen vastuulle pelastuslaissa säädetyistä pelastustoimen tehtävistä.
Aluehallintoviraston tehtävänä on lisäksi varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän
yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, alueellisten maanpuolustus-
kurssien järjestäminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen, valmiusharjoitusten järjestäminen se-
kä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen. Lisäksi aluehallintovirasto tukee
toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kanssa viranomaisen johta-
essa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella.

Aluehallintoviraston tehtävänä on poliisitoimen alueellinen viranomaisyhteistyö sekä peruspal-
velujen arviointi ja varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen poliisitointa koskien.

Aluehallintovirasto käsittelee ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset lupa- ja muut hake-
musasiat.

Aluehallintovirastot arvioivat sosiaali- ja terveyspalvelujen, ympäristöterveydenhuollon palvelu-
jen, koulutuksen peruspalvelujen, poliisin ja pelastustoimen palvelujen, yhteispalvelun sekä päivittäis-
tavarakaupan, pankkien ja postin palvelujen alueellista saatavuutta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukset valmistelevat aluehallintovirastoille liikenteen sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen
peruspalvelujen arvioinnin.

Aluehallintovirastot huolehtivat osaltaan kansalaisten oikeusturvan toteutumisesta muun muassa
kanteluiden käsittelyn avulla.

Kansainvälinen yhteistyö ja lähialueyhteistyö ovat osa aluehallintovirastojen toimintaa niiden
toimialaan kuuluvissa asioissa.

Aluehallintovirastojen asiakaspalvelu

Aluehallintovirastojen asiakaspalvelurakenteen lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet.  Asiakasläh-
töistä toimintaa kehitetään mm. tekemällä asiakassegmentointia, rakentamalla asiakaspalautejärjes-
telmää, parantamalla prosesseja, asettamalla palvelutavoitteita ja käyttämällä laatupalkintokriteeristöä
(CAF) itsearvioinnin välineenä. AVIen keskeiset asiakasryhmät ovat henkilöasiakkaat, yritykset ja
yhteisöt. Tarkempaa asiakassegmentointia ryhmien sisällä ollaan tekemässä seuraavasti:

Henkilöasiakkaat:
luvan hakija (elinkeino/ammatin/toiminnanharjoittajat, vesi- ja maa-alueen omistajat)
valvonnan/tarkastuksen kohde (ammatinharjoittajat, itsenäiset työnsuorittajat yhteisillä työ-
paikoilla)
kantelun tekijä
asianosainen, asiamies/avustaja
tiedon tarvitsija

Yritykset:
luvan hakija
sosiaali- ja terveydenhuollon yksityiset palveluntuottajat
alkoholijuomien anniskelupaikat ja vähittäismyyntiliikkeet
teollisuus, maatalous, kaivostoiminta, energiatuotanto
vähittäisliikkeet
valvonnan/tarkastuksen kohde
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sosiaali- ja terveydenhuollon yksityiset palveluntuottajat
alkoholijuomien anniskelupaikat ja vähittäismyyntiliikkeet
kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet
vähittäisliikkeet
maatilayritykset ja muut elintarvikealan toimijat
työnantajat, joilla palkattua työvoimaa
suunnittelijat, valmistajat, maahantuojat
kantelun tekijä
asianosainen
tiedon tarvitsija
informaatio-ohjauksen kohde
maksuvälitysvelvolliset

Yhteisöt:
luvan hakija (viranomainen, muu yhteisö, osakaskunnat, tiekunnat)
valvonnan/tarkastuksen kohde
kantelun tekijä
asianosainen
informaatio-ohjauksen kohde

Asiakkailla on erityyppisiä tarpeita johtuen esim. henkilöasiakkaiden elämäntilanteesta tai yri-
tysten ja yhteisöjen elinkaaren vaiheesta. Lisäksi asiakkailla on myös erilaista osaamista palvelujen
käyttöön. Tämän takia aluehallintovirastojen palveluja tarjotaan asiakkaille eri kanavien välityksellä:

AVIen asiakkaat
• henkilöasiakkaat
• yritykset
• yhteisöt

Palvelukanavat

Asiointipalvelu
• AVI –toimipaikat

• Yhteispalvelupisteet

Sähköinen palvelu
•Verkkopalvelut

•informaatiopalvelut
•asiakkaan itsepalvelut
•täysin automatisoidut

•Puhelinpalvelut

A
siantuntem

uksen syvyys

Asiantuntijapalvelu
•Asiantuntijatyö virastossa, asiakkaan

luona tai yhteispalvelupisteessä
ajanvarausjärjestelmän ja etäpalvelun avulla

•Yhteistyöfoorumit
•Keskitetty asiantuntijapalvelu

Kuva 2. Asiakaspalvelun monikanavainen asiointimalli

Asiointipalvelu-kanava tarkoittaa fyysisiä pisteitä, joissa asiakas saa asiansa vireille ja saa vähin-
tään yleisluonteista neuvontaa asiansa hoitamiseksi. Erityisesti yhteispalvelun rooli korostuu yhä
enemmän tulevaisuudessa ja siksi se tarjoaa myös AVIen palveluille toimivan palvelukanavan. Asi-
ointipalvelu on tärkeä osa toimintaa, vaikka kanavan merkitys tulee jonkin verran vähentymään asi-
oinnin siirtyessä yhä enemmän verkkopalveluun. AVIen toimipaikat on kuvattu sivulla X.

Asiantuntijapalvelu-kanava tarkoittaa palveluihin liittyvän syvällisemmän asiantuntemuksen an-
tamista asiakkaille joko omassa toimipisteessä, asiakkaan luona tai sähköisen ajanvarausjärjestelmän
ja etäpalvelun avulla yhteispalvelupisteissä. Asiantuntijapalveluun liittyvät keskeisesti myös yhteis-
työfoorumit ja -verkostot. Lisäksi on käytettävissä keskitetty asiantuntijapalvelu, jolloin asiantuntija-
työtä voidaan siirtää verkossa tehtäväksi muilla paikkakunnilla. Keskitetyllä asiantuntijapalvelulla
tarkoitetaan myös käytössä olevia erikoistumisyksiköitä ja -tehtäviä, joita on esitelty sivulla X.
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Sähköiseen palvelukanavaan liittyvät verkko- ja puhelinpalvelut. Palveluiden saatavuutta turva-
taan yhä enenevissä määrin sähköisin palveluin. Niitä käyttävien asiakkaiden määrä on koko ajan kas-
vanut ja asiakkaat odottavat myös yhä enemmän sähköisiä palveluita. Tämän takia on parhaillaan
käynnissä yhteistyössä ELYjen kanssa sähköisten palveluiden ja asianhallinnan (SPA)-hanke, jossa
luodaan yhteistä perustaa sähköiselle asioinnille ja rakennetaan sähköisiä palveluja.

Aluehallintoviraston henkilö- tai yritysasiakas lähestyy virastoa ensisijaisesti puhelimitse tai säh-
köpostin välityksellä, jos ei ole kysymys siitä, että asia pannaan suoraan vireille. Asian vireille saat-
taminen vaatii kirjallisen hakemuksen tai ilmoituksen, joka tapahtuu pääsääntöisesti postitse tai säh-
köisesti joko joissain tapauksissa vapaamuotoisella sähköpostiviestillä tai verkosta ladattavalla säh-
köisellä lomakkeella. Joitakin lupaprosesseja alkoholilupahallinnossa on pitkälle sähköistetty siten, et-
tä tietyt rekisterien tarkistustoimenpiteet tapahtuvat automaattisesti. Henkilökohtaiset asiakaskäynnit
ovat poikkeuksellisia.

Vireille tulevia asioita, joita tyypillisesti ovat lupa-, rekisteröinti- ja kanteluasiat, on sosiaalihuol-
toon liittyen vuodessa noin 2 500, terveydenhuollon alalla noin 4 300, alkoholihallinnossa noin 7 500,
ympäristölupa-asioissa noin 1500 ja muissa asioissa noin 4 000.

Asioiden hoito edellyttää usein tiivistäkin vuorovaikutusta käsittelyprosessin aikana. Yhteydet
ovat lähinnä puhelin- ja sähköpostiviestintää.

Valvottavia kohteita aluehallintovirastolla on toimialasta riippuen muutamasta tuhannesta (esi-
merkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat) kymmeniin tuhansiin yksikköihin (eläinsuo-
jelu- ja elintarvikevalvonta). Valvonnan olennainen osa on käynti asiakkaan luona. Yksityisen sosiaa-
li- ja terveydenhuollon toimintayksiköistä ja julkisen terveydenhuollon ympärivuorokautista hoitoa
antavista toimintayksiköistä tarkastetaan valvontakäyntien avulla vuosittain noin 10 %, mikä merkit-
see muutamaa sataa tarkastuskäyntiä vuodessa. Alkoholilupavalvonnassa valvottavia yksiköitä on yli
14 000. Lähes kaikissa käydään vuosittain. Eläintuotannon tuotantotiloja on vajaa 30 000 kpl. Eläin-
suojelutarkastusten tekeminen on aluehallintovirastojen päivittäistä toimintaa. Elintarvikehuoneistoja
on maassa noin 60 000 kpl, mutta valvonta on paikallisesti hajautettua ja aluehallintoviraston roolina
on lähinnä valvoa järjestelmän toimivuutta. Aikaisemmin lääninhallituksilla oli näkyvä rooli monien
valtion maksujen vastaanottajana, mutta tästä on tietoisella työllä irtauduttu. Aluehallintovirastot otta-
vat vielä vastaan ja hoitavat eräitä maksutalletuksia, joihin saattaa liittyä asiakkaan henkilökohtainen
käynti virastossa.

Työsuojelun vastuualueiden hoitama työsuojeluvalvonta toteutetaan viranomaisen tai asiakkaan
aloitteesta. Viranomaisvalvontaan pyritään osoittamaan painotetusti voimavaroja siten, että hallinnon
resursseista siihen käytettäisiin vähintään 60 prosenttia. Asiakasaloitteinen valvonta perustuu asiak-
kaiden yhteydenottoihin. Asiakkaiden aloitteet johtavat noin 2 800 tarkastukseen vuosittain. Kaikki-
aan tarkastuksia tehdään noin 20 000 vuosittain. Asiakkaiden yhteydenottoja kaikkiaan on 80 000 –
90 000 vuosittain. Työsuojeluhallinto panostaa verkkopalvelujen kehittämiseen. Verkkopalvelustrate-
giassa asiakkaat profiloidaan heidän asiansa ja tarpeittensa mukaan. Verkkopalveluita tarjotaan olen-
naisista työsuojelun kysymyksistä ja erityisesti niissä asioissa, joissa palvelukysyntä on suurinta.

2.1.3. Aluehallintovirastojen ohjaus
Aluehallintovirastojen strateginen suunnittelu ja ohjaus tapahtuvat näitä virastoja ohjaavien ministeri-
öiden ja keskushallinnon virastojen yhteistyönä. Tähän yhteistyöhön osallistuvat tarvittaessa myös
maakunnan liitot. Aluehallintovirastojen toimintaa ohjaavat omilla toimialoillaan oikeusministeriö, si-
säasiainministeriö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, maa- ja
metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä poliisihallitus tai kes-
kushallinnon virasto, jonka tehtäväksi ohjaus on erikseen säädetty tai määrätty (toiminnallinen ohja-
us). Aluehallintovirastoja ohjaavia keskushallinnon virastoja ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira,
Kuluttajavirasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, ja Kilpailuvirasto. Valtiovarainministeriö
huolehtii viraston yhteisiä toimintoja ja muita viraston yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisia toi-
menpiteitä koskevasta toiminnallisesta ohjauksesta. Aluehallintovirastojen toiminnallisen ohjauksen
menettelytavoista voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.

Virastoille laaditaan hallituskaudeksi strategia-asiakirja, joka sisältää mm. hallitusohjelmasta,
hallituksen strategia-asiakirjasta, valtioneuvoston kehyspäätöksistä, maakuntaohjelmista, hallituksen
politiikkaohjelmista, muista poikkihallinnollisista ohjelmista sekä lainsäädännöstä ja toimintaympäris-
töstä johdettavat tavoitteet ja suunnitelman resurssien kohdentamisesta näiden tavoitteiden toteuttami-
seen hallinnonaloittain.
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Jokaiselle aluehallintovirastolle laaditaan strateginen tulossopimus hallituskaudeksi ja sitä tarkis-
tetaan vuosittain. Strategisen tulossopimuksen sisältö johdetaan strategia-asiakirjasta. Siinä määritel-
lään kullekin organisaatiolle keskeiset toimintalinjat ja tulostavoitteet, yhteistyökysymykset ja määrä-
rahapuitteet hallinnonaloittain. Lisäksi määritellään mahdollinen valtion kanta maakuntaohjelman to-
teuttamissuunnitelmien mukaisten hankkeiden toteuttamiseen. Aluehallintoviraston strateginen tulos-
sopimus ei koske työsuojelua eikä poliisia.

Strategisen tulossopimuksen lisäksi ohjaava ministeriö tai keskushallinnon virasto voi halutes-
saan tehdä aluehallintoviraston kanssa toiminnallisen tulossopimuksen, jossa sovitaan toimintasekto-
reittain strategisissa tulossopimuksissa sovittuja tavoitteita konkretisoivat vuosittaiset tai muut lyhyen
aikavälin toimintaa ja tehtäviä koskevat tulostavoitteet sekä näitä koskevat hallinnonalalle strategises-
sa tulossopimuksessa osoitetut taloudelliset resurssit toimintavuodeksi. Aluehallintovirastojen yleis-
hallinnollinen ohjaus kuuluu valtiovarainministeriölle. Tämä tarkoittaa sitä, että aluehallintovirastot
kuuluvat valtiovarainministeriön toimialalle siinä merkityksessä, kuin ministeriöiden välisestä toimi-
alajaosta säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003) ja sen perusteella annetussa valtio-
neuvoston ohjesäännössä (262/2003). Yleishallinnollinen ohjaus koskee esim. viraston hallintoa ja sen
järjestämistä koskevaa normiohjausta. Yleishallinnollinen ohjaus pitää sisällään myös sen, että valtio-
varainministeriö vastaa aluehallintovirastojen strategisen ohjauksen koordinoinnista sekä virastojen
yhteisiä toimintoja ja muita virastojen yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisia toimenpiteitä koske-
vasta toiminnallisesta ohjauksesta.

KOORDINOIVA
MINISTERIÖ
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VALTION ALUEHALLINNON OHJAUS

STRATEGIA-ASIAKIRJA

MUUT MINISTERIÖT
JA KESKUSVIRASTOT

Kuva 3. Valtion aluehallinnon ohjaus

Käytännön foorumeina aluehallintovirastoja ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen
yhteistyölle strategisessa suunnittelussa ja ohjauksessa toimivat aluehallintovirastojen ohjausryhmä ja
aluehallintovirastojen tulosohjaustyöryhmä. Tulosohjaustyöryhmässä ovat edustettuina ohjaavat tahot
(ministeriöt ja keskushallinnon virastot), aluehallintovirastot, maakunnan liitot sekä henkilöstöjärjes-
töt. Ryhmä valmistelee keskeiset ohjausasiakirjat sekä mm. virastokohtaisen määrärahajaon aluehal-
lintovirastojen ohjausryhmän päätettäväksi. Ohjausryhmän tehtävänä on tulosohjaustyöryhmän val-
mistelun pohjalta

hyväksyä aluehallintovirastojen strategia-asiakirja virastoja ohjaavien ministerien allekirjoi-
tettavaksi,
hyväksyä strategiset tulossopimukset tulosneuvottelujen pohjaksi,
käsitellä aluehallintovirastoja koskeva kehys- ja talousarvioesitys sekä
käsitellä muut strategiset linjaukset, laajat kehittämishankkeet ja valtioneuvoston tai ministe-
rityöryhmien käsiteltävät asiakirjat.
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Aluehallintovirastoja ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen näkökulmasta ohja-
usmalli on toiminut hyvin. Ministeriöiden yhteistyö on lisääntynyt ja yhteinen tavoiteasetanta toteutuu
aikaisempaa paremmin valmisteilla olevassa strategia-asiakirjassa tulevalle hallituskaudelle. Asiakir-
jaa valmistellaan valtiovarainministeriön johdolla, mutta laadintaan osallistuvat samalla painoarvolla
ja aktiivisuudella myös muut ohjaavat tahot. Aluehallintovirastojen kanssa käytäviin tulosneuvottelui-
hin strategisista tulossopimuksista ovat osallistuneet valtiovarainministeriön lisäksi useimmat muutkin
ohjaavat tahot. Toiminnalliset tulossopimukset ovat aluehallintovirastojen kanssa tehneet sosiaali- ja
terveysministeriö, sisäasiainministeriö, Evira ja kilpailuvirasto.

Aluehallintovirastojen kehysehdotusten ja talousarvioehdotusten valmistelusta vastaa valtiova-
rainministeriön hallinnon kehittämisosasto. Ehdotusten valmistelu tapahtuu ohjausjärjestelmän mukai-
sessa yhteistyössä.
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Kehyspäätöksen mukainen
TAE 2012 ohje (VM/HKT)
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Tarvittavat toiminnalliset
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saavuttamisesta

TTS-valmisteluohjeet
(VM/BO)

TAE 2012
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TAE 2012
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EK:lle

Strategisten tulossopimusten
2012-2015 valmistelun

käynnistäminen

Strategisten tulossopimusten
2010-2011 päivitys vastaamaan

strategiaa
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Strategia-asiakirjan
2012-2015 hyväksyntä

Aikataulu riippuu
hallitusohjelmasta

Strategiset
tulossopimukset

2012-2015 / neuvottelut
ministeriöiden kesken

Strategia-asiakirjan 2012-
2015 valmistelun
käynnistäminen

TTS-esitys VM/HKT:lle
•Kooste strategia-asiakirjasta

•Kehysehdotus 2013-2016

Puolivuotis-
raportointi

tulossopimuk-
sista

HKT=VM:n hallinto- ja kehittämistoiminto
ent. hallintoyksikkö

Kuva 4. Aluehallintovirastojen tulosohjauksen vuosikello 2011

Talousarviossa aluehallintovirastoille osoitettu toimintamääräraha jaetaan virasto- ja hallin-
nonalakohtaisesti (ministeriökohtaisesti). Toimintamäärärahan jako perustuu aluehallintovirastojen
budjetteihin ja raha jaetaan periaatteella, että ensin erotetaan kiinteät ja kiinteäluonteiset kustannukset,
joihin luetaan myös tammikuun alun mukaisen henkilöstömäärän palkat. Tulokertymä otetaan huomi-
oon virasto- ja hallinnonalakohtaisesti. Seuraavaksi otetaan huomioon tuottavuusvähennys. Jäljelle
jäävä vapaammin liikuteltava määräraha jaetaan, jos toiminnan luonteesta ei muuta johdu, henkilö-
kunnan määrän suhteessa virastoille. Toimintamääräraha kirjataan viraston strategiseen tulossopimuk-
seen ja strategiakauden ensimmäisen vuoden jälkeen vuosittain tulossopimuksen täydennykseen. Oh-
jauksessa tähdätään vähintään kaksivuotisiin määrärahoihin, joita tarkennetaan tarvittavin osin vahvis-
tetun talousarvion mukaisesti. Alkuvaiheessa ei ole ollut mahdollista määrittää yhtä vuotta pitempää
määrärahajakoa. Määrärahajako käsitellään ohjausjärjestelmän mukaisessa yhteistyössä (tulosohjaus-
ryhmässä useaankin kertaan ja lopulta ohjausryhmässä). Myös ylijohtajakokouksissa kuullaan virasto-
jen kannanotot.

Aluehallintovirastoille on laadittu resurssimittaristo, jota edelleen kehitetään. Resurssi-
indikaattoreita käytetään ohjaamaan voimavaroja tasaisemmin eri aluehallintovirastojen kesken. Mit-
tareita on jo käytetty tuottavuusvähennysten suuntaukseen. Resurssi-indikaattoreita voidaan käyttää
vain saman toimialan (tehtäväkokonaisuuksien) voimavarojen vertailuun virastojen välillä. Hallin-
nonalojen välillä mittareita ei voida käyttää voimavaratarpeen vertailuun. Sen jälkeen kun aluehallin-
tovirastojen tuottavuusohjelma on saatu luotettavasti jyvitettyä eri tuottavuustoimenpiteille virasto- ja
hallinnonalakohtaisesti, tuottavuusvähennys lasketaan suoraan näille laskenta-alueille.

Sisäisessä laskennassa menot ja tulot kirjataan aluehallintovirastoissa vastuualueille, jolloin
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maksullisen palvelutoiminnan tulot ovat sen vastuualueen käytössä, joka vastaa kyseisten suoritteiden
palvelutuotannosta.

2.1.4. Aluehallintovirastojen johtamisjärjestelmä
Johtamisjärjestelmä

Aluehallintovirastoja johtaa valtioneuvoston viiden vuoden määräajaksi nimittämä ylijohtaja.
Ylijohtaja vastaa viraston toiminnan tuloksellisuudesta ja viraston yhteisten tulostavoitteiden

saavuttamisesta. Ylijohtaja vastaa myös viraston toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämisen ja
työhyvinvoinnin linjauksista sekä viestinnästä ja sisäisestä valvonnasta. Ylijohtaja vastaa lisäksi alu-
eellisen varautumisen yhteisten asioiden yhteensovittamisesta ja siihen liittyvistä tehtävistä.

Vastuualueita johtavat vastuualueen toiminnallisesta ohjauksesta vastaavien ministeriöiden tai
keskushallinnon virastojen viiden vuoden määräajaksi nimittämät johtajat. Viraston poliisitoimen ja
työsuojelun vastuualueiden johtajat nimitetään kuitenkin toistaiseksi. Vastuualueen johtaja vastaa vas-
tuualueen toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Vastuualueiden johtajat
määräävät vastuualueidensa virkamiehistä vastuualueen yksiköiden päälliköt ja ylijohtaja määrää eril-
listen toimintayksiköiden päälliköt enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Aluehallintoviraston työsuojelun, ympäristölupa-asioiden sekä pelastustoimen ja varautumisen
tehtäviä hoitavien vastuualueiden johtajat nimittävät vastuualueidensa henkilöstön. Poliisihallitus ni-
mittää poliisitoimen tehtäviä hoitavan vastuualueen henkilöstön. Viraston muun henkilöstön nimittää
viraston ylijohtaja, jollei viraston työjärjestyksessä toisin määrätä.

Aluehallintoviraston ylijohtaja ratkaisee viraston toimivaltaan kuuluvat asiat, jollei niitä ole sää-
detty tai työjärjestyksessä määrätty viraston muun virkamiehen ratkaistaviksi. Poliisitoimen, työsuoje-
lun, ympäristölupa-asioiden ja pelastustoimen tehtäviä hoitavan vastuualueen toimivaltaan kuuluvat
asiat ratkaisee kuitenkin asianomaisen vastuualueen johtaja, jollei niitä ole säädetty tai vastuualueen
työjärjestyksessä määrätty vastuualueen muun virkamiehen ratkaistaviksi taikka jollei päätöksenteosta
ole toisin säädetty.

Aluehallintoviraston ylijohtaja voi ottaa ratkaistavakseen asian, jonka viraston virkamies työjär-
jestyksen mukaan saa ratkaista. Ylijohtaja ei kuitenkaan voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka kuuluu
viraston poliisitoimen, työsuojelun tai ympäristölupa-asioiden tehtäviä hoitavan vastuualueen toimi-
valtaan tai joka kuuluu pelastustoimen tehtäviä hoitavan vastuualueen toimivaltaan ja koskee pelastus-
laissa tarkoitettuja asioita.

Aluehallintovirastossa toimivat johtoryhmät, joiden tehtävänä on sovittaa yhteen eri vastuualuei-
den johtamista viraston kokonaisjohtamiseen. Johtoryhmätyöskentely tukee viraston eri toimialojen
yhteistyötä ja edistää tiedonkulkua.

Johtoryhmän tehtävänä on erityisesti
1. huolehtia viraston toimintojen yhteensovittamisesta;
2. käsitellä viraston toiminnan ja talouden suunnittelua, talousarvioehdotusta, strategista tulos-

tavoiteasiakirjaa sekä muita keskeisiä toimintalinjoja;
3. käsitellä henkilöstöä koskevia strategisia linjauksia;
4. käsitellä asioita, joita ylijohtaja tai johtoryhmän jäsen esittää käsiteltäväksi johtoryhmässä;
5. käsitellä aluehallintoviraston työjärjestystä ja henkilöstön sijoittumista vastuualueille ja toi-

mintayksiköihin;
6. käsitellä alueellisen varautumisen yhteisten asioiden yhteensovittamiseen liittyviä tehtäviä.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii aluehallintoviraston ylijohtaja. Viraston johtoryhmään kuu-
luvat lisäksi mm. vastuualueiden ja hallintopalvelujen vastuuyksikön johtajat.

Eräiden tehtävien riippumattoman hoitamisen järjestäminen aluehallintovirastoissa

Aluehallintovirastoista annettu laki sisältää erityissäännökset virastojen toimivaltaan kuuluvien työ-
suojelu-, ympäristölupa- ja kilpailuasioiden riippumattoman käsittelyn turvaamiseksi. Näiden sään-
nösten mukaan viraston työsuojelun tehtäviä hoitava vastuualue on riippumaton valvontatehtävää hoi-
taessaan. Vastaavasti viraston ympäristölupa-asioita hoitava vastuualue on lupa- ja muita hakemusasi-
oita hoitaessaan sekä viraston kilpailuasioita hoitava vastuualue kilpailuasioita hoitaessaan riippuma-
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ton. Näiden vastuualueiden toiminta on järjestettävä siten, että riippumattomuus ja puolueettomuus
edellä mainituissa tehtävissä on turvattu. Näille vastuualueille ei saa myöskään antaa sellaisia muita
tehtäviä, jotka voivat vaarantaa edellä mainittujen tehtävien asianmukaisen hoitamisen tai riippumat-
tomuuden.

Lisäksi laki sisältää mahdollisten viraston sisäisten kollisiotilanteiden ratkaisemista koskevan
erityissäännöksen. Jos aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluvan valvontaa, velvoitteiden asettamista
tai oikeuden myöntämistä koskevan hallintoasian puolueeton käsittely voi ilmeisesti vaarantua sen
vuoksi, että virasto on tai on ollut asiassa myös asianosaisena, viraston on, jollei asian puolueetonta
käsittelyä voida viraston sisäisin toimenpitein järjestää, pyydettävä asian toiminnallisesta ohjauksesta
vastaavaa ministeriötä määräämään toinen aluehallintovirasto käsittelemään ja ratkaisemaan asia.

Aluehallintovirastojen prosessien kehittäminen

Aluehallintovirastoja ei johdeta prosessiorganisaatioina, mutta niissä sovelletaan prosessijohtamista
tulosjohtamista tukevana toimintamuotona ja työn kehittämisen välineenä. Prosessien kehittämisellä
tähdätään toiminnan tehostamiseen ja yhdenmukaistamiseen, poikkihallinnolliseen yhteistyöhön ja
synergiaetujen saavuttamiseen sekä toiminnan laadun ja palvelutason parantamiseen. Aluehallintovi-
rastot ovat määritelleet kuvion mukaiset kolme ydinprosessia. Tällä hetkellä on käynnissä työ osapro-
sessien ja palveluprosessien määrittelemiseksi ja kuvaamiseksi.

A
si

ak
ka

id
en

 ta
rp

ee
t

Yh
te

is
ku

nn
al

lis
et

 ta
rp

ee
t

Työsuojelu Peruspalvelut,
oikeusturva ja

luvat

Pelastustoimi
ja

varautuminen

Poliisitoimi Ympäristö-
luvat

Turvallinen yhteiskunta – turvallisuusprosessit:
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Tasa-arvoinen yhteiskunta – oikeusturvaprosessit:
Perusoikeus- ja oikeusturva

Hyvinvoiva yhteiskunta – hyvinvointiprosessit:
Peruspalvelujen saatavuus ja laatu

A
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A
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(erikoistumistehtävät)

Ministeriöiden strateginen ja toiminnallinen suunnittelu ja ohjaus:
Strategia-asiakirja, strateginen tulossopimus, toiminnalliset tulossopimukset

Aluehallintoviraston johdon virastokohtainen toiminnan strateginen
johtaminen ja ohjaus: Strategiat ja toiminnan suunnittelu,

henkilöstöpolitiikka, kumppanuuksien ja resurssien hallinta, prosessien
johtaminen

Kuva 5. Aluehallintovirastojen ydinprosessit

Aluehallintovirastojen yhteistyö henkilöstöjärjestöjen kanssa

Aluehallintovirastojen yhteinen yhteistyökomitea käsittelee kaikkia aluehallintovirastoja koskevat yh-
teistoimintalain mukaiset asiat. Yhteistyökomiteassa ovat mukana valtion henkilöstöä edustavien jär-
jestöjen edustajat sekä työnantajan edustajina valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön
ja aluehallintovirastojen edustajat. Tämän lisäksi järjestetään aluehallintovirastojen ja niiden henkilös-
tön välistä yhteistoimintaa, josta on säädetty laissa yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa
tai virastokohtaisissa yhteistoimintasopimuksissa.

2.1.5. Aluehallintovirastojen strategiset tavoitteet
Aluehallintovirastojen vuosille 2012-2015 valmisteltavan strategia-asiakirjaluonnoksen mukaan viras-
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tojen strategiset tavoitteet ovat seuraavat.

Aluehallintovirastojen strategiset tavoitteet

Hyvinvoiva yhteiskunta
Peruspalvelujen

saatavuus ja laatu

Pienemmät hyvinvointi- ja
terveyserot

Peruspalvelujen saatavuuden ja
laadun  turvaaminen

Tehokas syrjäytymisen ehkäiseminen

Tasa-arvoinen yhteiskunta
Perusoikeudet ja

oikeusturva

Yhdenmukaiset ja
vaikuttavammat ratkaisut

Nopea, laadukas ja tehokas lupien käsittely

Laillisuusvalvonnan painopiste
ennaltaehkäisyyn

Toimiva valvonta

Terveet  ja toimivat markkinat

Turvallinen yhteiskunta
Asuin-, työ- ja elinympäristön
terveellisyys ja turvallisuus

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

Yhteisöillä ja kansalaisilla paremmat
valmiudet huolehtia turvallisuudestaan

Hätätilanteissa
tarkoituksenmukaista apua

Yhteiskunnan toiminta poikkeusoloissa
ja häiriötilanteissa on turvattu

Luonnonvarojen kestävä käyttö

Toiminnan kehittäminen asiakaslähtöisestiAluehallintovirastojen
toiminnan
kehittäminen

Verkkopalvelujen ja sähköisen asioinnin lisääminen Tiedonhallinnan, viestinnän ja julkisuuskuvan kehittäminen

Prosessimaisen työn vahvistaminen

Toiminnan ja laadun arvioinnin kehittäminen Siirtymäkauden hallittu toteuttaminen

Toimintakulttuurin, johtamisen ja henkilöstön kehittäminen

Harmaan
talouden

vähentäminen

Pidempiä työuria työhyvinvoinnilla

Kuva 6. Aluehallintovirastojen strategiset tavoitteet 2012 – 2015 (luonnos 14.4.2011)

2.1.6. Aluehallintovirastojen henkilöstö
Aluehallintovirastojen henkilöstömäärä on yhteensä 1258. Henkilöstöstä vakinaisessa virkasuhteessa
on 1134 henkilöä ja määräaikaisessa virkasuhteessa 120 henkilöä sekä harjoittelijoina ja työsopimus-
suhteisena 4 henkilöä.

Suurin henkilöstömäärä toimii asiantuntijatehtävissä, joissa on 882 henkilöä, eli noin 70 % hen-
kilöstöstä. Johtotason tehtävissä toimii 37 henkilöä ja esimiestehtävissä 50 henkilöä.

Henkilöstön jakautumista aluehallintovirastoihin kuvataan seuraavassa taulukossa:

Henkilö-
määrä yht.

Mies Nainen Vakituiset Määrä-
aikaiset

Harjoittelijat Työ-
sopimus-
suhteiset

Johto-
taso

Esimiehet Asiantuntijat Toimisto-
henkilöstö

Työllistetyt Tyhjä

Itä-Suomen AVI 208 88 120 190 18 8 10 136 53 1

Etelä-Suomen AVI 405 159 246 373 31 2 6 24 284 82 8

Lounais-Suomen AVI 163 57 106 137 23 1 2 5 2 126 27 3
Länsi- ja Sisä-Suomen
AVI 288 106 182 253 35 7 4 200 70 6 1

Lapin AVI 58 25 33 51 7 5 39 14

Pohjois-Suomen AVI 136 51 85 130 6 6 10 97 23

Yhteensä 1258 486 772 1134 120 3 2 37 50 882 269 18 1

Taulukko 1. Aluehallintovirastojen henkilöstö, tammikuu 2011

Henkilöstö jakautuu vastuualueille ja erikoistumisyksiköihin seuraavasti:



16

Virasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Pelastustoimi ja varautuminen Ympäristölupa Työsuojelu

Etelä-Suomen AVI 172 12 54 158

Lounais-Suomen AVI 82 4 0 65

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 131 9 31 96

Itä-Suomen AVI 109 6 20 60

Pohjois-Suomen AVI 62 5 24 44

Lapin AVI 38 4 0 0

Yhteensä 594 40 129 423

Taulukko 2. Aluehallintovirastojen henkilöstö vastuualueittain

Erikoistumisyksikkö Henkilöstömäärä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
   Aluehallintovirastojen toiminnan kehittämisyksikkö 5

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
   Aluehallintovirastojen sisäinen tarkastus 2

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
   Ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö 16

Itä-Suomen aluehallintovirasto
   Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö 7
   Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö 4

Lapin aluehallintovirasto
   Tietohallintoyksikkö 15

Yhteensä 49
Taulukko 3. Aluehallintovirastojen erikoistumisyksiköiden henkilöstö

Henkilöstön jakautumista koulutustasoittain kuvataan seuraavissa taulukoissa. Aluehallintoviras-
tojen vakinaisesta henkilöstöstä 45 % on suorittanut ylemmän korkeakouluasteen tai tutkijakoulu-
tusasteen tutkinnon.

Perusaste Keskiaste
Alin
korkea-
aste

Alempi kor-
keakouluaste

Ylempi kor-
keakouluaste Tutkijakoulutusaste

Koulutus-
aste tun-
tematon

Yhteensä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 25 47 88 56 137 10 9 372
Lounais-Suomen aluehallintovirasto 3 23 31 21 64 2 1 145
Itä-Suomen aluehallintovirasto 5 25 47 23 75 9 2 186
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
to 6 35 58 29 110 3 2 243
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 2 14 31 14 57 9 2 129
Lapin aluehallintovirasto 2 2 14 7 29 2 - 56
Statens ämbetsverk på Åland 1 1 2 1 6 - 1 12
Yhteensä: 44 147 271 151 478 35 17 1143

Taulukko 4. Aluehallintovirastojen henkilöstö koulutuksen mukaan, kokoaikaiset (tammikuu 2011)

Perusaste Keskiaste
Alin
korkea-
aste

Alempi kor-
keakouluaste

Ylempi korkea-
kouluaste Tutkijakoulutusaste

Koulutus-
aste tun-
tematon

Yhteensä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto - 4 1 4 9 1 1 20
Lounais-Suomen aluehallintovirasto - 4 1 3 5 - 2 15
Itä-Suomen aluehallintovirasto 2 1 3 1 5 - - 12
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
to 3 2 4 2 8 2 - 21
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto - - 3 - 2 - - 5
Lapin aluehallintovirasto - - - 1 1 - - 2
Statens ämbetsverk på Åland - 1 1 1 - - 1 4
Yhteensä: 5 12 13 12 30 3 4 79

Taulukko 5. Aluehallintovirastojen henkilöstö koulutustason mukaan, osa-aikaiset, väh. 20 t/vko
(tammikuu 2011)

Aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmä
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Aluehallinnon uudistamishankkeessa mukana olleilla virastoilla oli kullakin toisistaan poikkeavat
palkkausjärjestelmät ja niitä koskevat tarkentavat virkaehtosopimukset. Tämän vuoksi henkilöstö siir-
tyi perustettaviin aluehallintovirastoihin euromääräisillä palkoilla 1.1.2010 lukien.

Uuden palkkausjärjestelmän suunnittelu käynnistettiin vuoden 2009 alussa. Palkkausjärjestelmän
suunnittelun perustana on Palkkavaaka-järjestelmä. Uuden palkkausjärjestelmän rakentamisen rinnalla
on valmisteltu väliaikainen palkkausjärjestelmä uusia ja muuttuneita tehtäviä varten.

Palkkausjärjestelmän sopimusosapuolet ovat sopineet aluehallintovirastojen uutta palkkausjär-
jestelmää koskevan neuvottelutuloksen määräajaksi 31.5.2011.

Uusi palkkausjärjestelmä on suunniteltu siten, että tehtävät sijoittuvat 18 vaativuustasoon. Hen-
kilöstö on sijoitettu näihin vaativuustasoihin. Tehtävät on sijoitettu henkilökohtaisten toimenkuvaus-
ten perusteella tehtävien sisällön ja tehtävässä vaadittavan osaamisen mukaisesti vaativuusryhmiin.

Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointitekijät ovat ammattitaito ja aikaansaavuus, Yhteistyö ja
vuorovaikutus, kehittämisote ja joustavuus. Jokaisella arviointikohteella on useita alakriteereitä. Palk-
kausjärjestelmän sopimusneuvotteluissa ei ole vielä sovittu siitä, kuinka suuri painoarvo kullakin kri-
teerillä on ja kuinka suuri henkilökohtaisen suoriutumisen osuus voi maksimissaan olla.

Uuden palkkausjärjestelmän valmistuttua käynnistetään tulospalkkiojärjestelmän kehittämistyö.

2.1.7. Aluehallintovirastojen aluejako ja toimipaikkaverkko
Aluehallintovirastojen aluejaot ja toimipaikat

Aluehallintovirastojen aluejaosta ja toimipaikoista säädetään valtioneuvoston 20.11.2009 aluehallin-
tovirastoista antamassa asetuksessa.
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Kuva 7. Aluehallintovirastojen aluejako, päätoimipaikat ja toimipaikat

Aluehallintovirastojen toimialueet muodostuvat yhdestä tai useammasta maakunnasta ja niiden
maantieteellinen koko ja asukasmäärä vaihtelevat paljon. Aluehallintovirastojen ympäristölupa-, työ-
suojelu- ja poliisitoimen vastuualueilla on aluehallintovirastojen yleisestä toimialuejaosta poikkeavia
toimialueita, joista säädetään erikseen.

Aluehallintovirastoilla on myös asetuksella säädettyjä erikoistumistehtäviä, joita yksi aluehallin-
tovirasto hoitaa useamman aluehallintoviraston alueella. Tällaisia ovat ruotsinkielisen opetuksen pal-
veluyksikkö, maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö sekä tietohallintoyksikkö. Näiden toimialuee-
na on koko maa.

Näiden lisäksi aluehallintovirastoilla on viraston asiakkaille suunnattuja erikoistumistehtäviä,
joita ne hoitavat koko maan alueella tai muulla perusaluejaosta poikkeavalla alueella seuraavasti:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa
(503/2008) tarkoitetut rekisteröinti- ja valvontatehtävät;
perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetussa laissa (517/1999) tarkoitettujen lupien myön-
täminen ja valvonta;
perusopetuslaissa (628/1998) ja lukiolaissa (629/1998) tarkoitetun erivapauden kelpoisuus-
vaatimuksista myöntäminen opettajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuksesta annetussa
laissa (633/1998) tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntäminen rehtorille;
yhteispalvelusopimuksia koskevan rekisterin pitäminen sekä yhteispalvelun ja siihen osallis-
tuvien valtion viranomaisten yhteistyön valtakunnallinen kehittäminen; sekä
myöntää Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta koko muun maan alueella pelastuslaissa
(468/2003) tarkoitetun vapautuksen väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
pelastustoimen valtionavustuksesta annetussa laissa (1122/2003) aluehallintovirastolle säädetyt valti-
onavustusten tekniseen käsittelyyn, maksatukseen ja valvontaan liittyvät tehtävät;
talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (713/2000) tarkoitetut aluehallintovirastoille säädetyt
tehtävät 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialu-
eella; sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointiin liit-
tyvistä valtakunnallisista tehtävistä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto
hautaustoimilaissa (457/2003) tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät; sekä
luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen ja siirtoväen sankarihautausmaiden hoitoon liitty-
vistä tehtävistä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
pelastuslaissa aluehallintovirastoille säädetyt metsäpalojen tähystykseen liittyvät tehtävät.

Lapin aluehallintovirasto
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) tarkoitetut saamenkieliseen ja
saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa
myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvät tehtävät; sekä
elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitettu lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta poroteurastamoissa.

Aluehallintovirastoilla on päätoimipaikkoja ja muita toimipaikkoja. Näissä pisteissä on tarjolla
myös palveluja asiakkaille. Näiden toimipaikkojen lisäksi aluehallintovirastoilla on työskentelypaik-
kakuntia, joilla on työtiloja aluehallintoviraston työntekijöille, mutta niissä ei ole asiakaspalvelua.

Maanmittaustoimistojen hallintopaikat sijaitsevat pääosin samoilla paikkakunnilla kuin aluehal-
lintovirastojen pää- ja muut toimipaikat. Lisäksi alueelliset palvelupisteet ovat pitkälti samoja kuin
aluehallintovirastojen muut työskentelypaikkakunnat.

Päätoimipaikat ja toimipaikat Hallintopaikat ja alueelliset palvelu-
pisteet
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Etelä-Suomen AVI Henkilöä Maanmittaustoimisto Henkilöä
Hämeenlinna 91 Hämeenlinna 81
Helsinki 235 Helsinki 94
Kouvola 54 Kouvola 62
Lisäksi asiointi vain työsuojeluasioissa
Porvoo 3 Porvoo 44
Lahti 20 Lahti 37
Lappeenranta 21 Lappeenranta 33
Lisäksi asiointi vain ympäristöasioissa
Turku 12
Työ/virkapaikka 1.1.2010 myös
Kemi 3
Kuopio 2
Tampere 3
Yhteensä: 444 Yhteensä: 351
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Henkilöä Maanmittaustoimisto Henkilöä
Vaasa 91 Vaasa 92
Tampere 96 Tampere 111
Jyväskylä 62 Jyväskylä 93

Ikaalinen 18
Saarijärvi 23
Alajärvi 16
Närpiö 10

Lisäksi asiointi vain työsuojelu- ja ympäris-
tölupa-asioissa
Seinäjoki 17 Seinäjoki 82
Kokkola 7 Kokkola 45
Ruotsinkielisen opetustoimen toimipaikat
Helsinki 5
Turku 7
Yhteensä: 285 Yhteensä: 490
Lounais-Suomen AVI Henkilöä Maanmittaustoimisto Henkilöä
Turku 130 Turku 146

Huittinen 14
Lisäksi asiointi vain työsuojeluasioissa
Pori 23 Pori 67
Salo 3 Salo 24
Kemiönsaari 1
Maarianhamina 1 Maarianhamina 16
Työ/virkapaikka 1.1.2010 myös
Rauma 2
Yhteensä: 160 Yhteensä: 267
Itä-Suomen AVI Henkilöä Maanmittaustoimisto Henkilöä
Mikkeli 64 Mikkeli 68
Joensuu 55 Joensuu 68
Kuopio 91 Kuopio 61

Nurmes 9
Työ/virkapaikka 1.1.2010 myös
Hyvinkää 1
Iisalmi 3 Iisalmi 17
Jyväskylä 1
Kouvola 1
Oulu 1
Savonlinna 2 Savonlinna 21
Varkaus 2
Yhteensä: 221 Yhteensä: 244
Pohjois-Suomen AVI Henkilöä Maanmittaustoimisto Henkilöä
Oulu 113 Oulu 112

Kuusamo 24
Työ/virkapaikka 1.1.2010 myös
Kajaani 5 Kajaani 49
Kemi 8
Kokkola 1
Rovaniemi 6
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Ylivieska 4 Ylivieska 48
Yhteensä: 137 Yhteensä: 233
Lapin AVI Henkilöä Maanmittaustoimisto Henkilöä
Rovaniemi 51 Rovaniemi 84

Tornio 21
Kemijärvi 12
Ivalo 9

Työ/virkapaikka 1.1.2010 myös
Helsinki 2
Joensuu 1
Jyväskylä 1
Kuopio 1
Mikkeli 2
Oulu 1
Turku 1
Vaasa 1
Yhteensä: 61 Yhteensä: 126

Taulukko 6. Aluehallintovirastojen päätoimipaikat, toimipaikat ja työskentelypaikkakunnat sekä
maanmittaustoimistojen hallintopaikat ja alueelliset palvelupisteet

Vaasa

Rovaniemi

Oulu

Mikkeli

Turku

Maarianhamina Helsinki

Kuva 8. Aluehallintovirastojen päätoimipaikat, toimipaikat ja työskentelypaikkakunnat sekä maanmit-
taustoimistojen hallintopaikat ja alueelliset palvelupisteet

2.1.8. Nykyinen IT-toimintamalli aluehallinnossa
AVIen ja ELYjen tietohallinnon hallintamalli rakennettiin tilaaja-tuottajamallille. Perustettiin AVIen

Maanmittaustoimiston alueellinen palvelupiste

Maanmittaustoimiston hallintopaikka

Aluehallintoviraston työsuojelun/ympäristölupien palvelut tai työ-/virkapaikka

Aluehallintoviraston toimipaikka

Aluehallintoviraston päätoimipaikka
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ja ELYjen tietohallintoyksiköt tilaajayksiköiksi ja aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö (AHTi)
tuottajayksiköksi.

Yhteisen tietohallinnon
ohjaus

Palvelujen hankinta

Hanke- ja
muutoshallinta

Hankkeiden
toteutus

Palvelu-
tuotanto

Johtaminen
ja ohjaus

Yhteisten hankkei-
den koordinointi

Yhteinen, keskitetty
tietohallinto

Yhteinen, keskitetty
tietohallinto

Valtion IT- palvelukeskusValtion IT- palvelukeskus

ELY (15)

TE-toimistotTE-toimistot

VM ja sektoriministeriöt
Tietohallinnon ohjausryhmä

VM ja sektoriministeriöt
Tietohallinnon ohjausryhmä

TEM ja sektoriministeriöt
Tietohallinnon ohjausryhmä

TEM ja sektoriministeriöt
Tietohallinnon ohjausryhmä

Sektoriministeriöt/
Keskusvirastot

Sektoriministeriöt/
Keskusvirastot

Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikköAluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö

Yhteinen, keskitetty
tietohallinto

Yhteinen, keskitetty
tietohallinto

AVI (6)

MaistraatitMaistraatit

Tilaaja-Tuottaja- malli

Kuva 9. Aluehallinnon IT-toimintamalli

Vanhoissa aluehallintoviranomaisissa oli noin 450 sovellutusta käytössä, suurin osa ydintoimin-
taan liittyviä sovellutuksia. Suurin osa sovellutuksista palveli myös muita virastoja kuin aluehallinnon
viranomaisia.

Tietojärjestelmien omistajuus voi olla keskushallinto- tai aluehallintoviranomaisilla. Näistä pää-
tetään osana tulosohjausta. Sektorikohtaisten ydintoiminnan järjestelmien omistajuus on sektoriminis-
teriöllä erityisesti silloin, jos käyttäjinä on AVIen ja ELYjen lisäksi muitakin tahoja. Ministeriö voi
tuottaa nämä järjestelmät omien IT-palveluyksikköjensä tai muiden virastojensa kautta. Tietohallinto-
palvelujen tuotantomallia voidaan kuvata seuraavasti:

Kuva 10. Tietohallintopalvelujen tuotantomalli aluehallinnossa

Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikön (AHTi) tehtävänä on mm.
yhteisten sähköisten palvelujen tekninen ylläpito sekä käyttäjä- ja asiakasneuvontaneuvonta

Aluehallinnon tietohallintopalvelut
-yksikk ö
•Tuottaa  alkuvaiheessa perustietotekniik -
kapalveluja
•Tuottaa yhteiset tietohallintopalvelut  ja
ydintoiminnan j ärjestelmiä ja sähköisiä palveluja

Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö

•Tuottaa  alkuvaiheessa perustietotekniik -
kapalveluja
•Tuottaa yhteiset tietohallintopalvelut  ja
ydintoiminnan  järjestelmiä ja sähköisiä palveluja

Valtion IT - palvelukeskus

•Valtionhallinnon yhteiset
perustietotekniikkapalvelut tuotetaan valtion IT-
palvelukeskuksen toimesta palvelusopimuksiin
ja –tarjontaan perustuen

Valtion IT - palvelukeskus

•Valtionhallinnon yhteiset
perustietotekniikkapalvelut tuotetaan valtion IT-
palvelukeskuksen toimesta palvelusopimuksiin
ja –tarjontaan perustuen

Ministeri öt, virastot, muut palvelukeskukset

Tuottavat virastoille sektorikohtaisia
ydintoiminnan j ärjestelmiä

Ministeri öt, keskusvirastot, muut
 palvelukeskukset

Tuottavat virastoille sektorikohtaisia
ydintoiminnan järjestelmiä

AVI/ELY tietohallintopalvelujen
kokonaisuus

•Perustietotekniikka
•Yhteiset ja ydintoiminnan tietojärjestelmät sekä
sähköiset palvelut
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asian- ja dokumentinhallintajärjestelmiin liittyvä tekninen ylläpito sekä käyttäjäneuvonta
ydintoimintaa tukeviin järjestelmiin ja palveluihin liittyvät järjestelmä-, ohjelmistokehitys- ja
suunnittelutehtävät sekä käytön tuki
yhteisten kehittämisprojektien toteuttaminen ja niihin osallistuminen (asiantuntijatyö ja pro-
jektipäällikköpalvelut)
käyttäjäkoulutuksen järjestäminen
perustietotekniikka siltä osin kun ei ole VIPin järjestämää

AHTi-yksikössä on 165 henkilöä noin 60 toimipisteessä 22 paikkakunnalla. Yksikkö palvelee
11 000 asiakasta. AHTin organisaatio on raportin liitteenä 5. AHTi-yksiköllä on asiakasohjausryhmä.
Yhteisen tietohallinnon ohjauksen koordinoimiseksi on asetettu AVIen ja ELYjen tietohallintoyksi-
köiden ohjausryhmät sekä aluehallinnon tietohallinnon johtoryhmä, joissa on edustajat koordinoivien
ministeriöiden lisäksi sektoriministeriöistä ja niiden alaisista keskushallinnon virastoista.

AVI
tietohallinnon
ohjausryhmä

AHTi
Asiakasohjausryhmä

AVI ja ELY tietohallinnon johtoryhmä
Yhteinen: Koordinoivat ministeriöt ja sektoriministeriöt

AVI- ELY tietohallinnot

IT-hallinnointimalli: Ryhmät

Omistajaohjaus

Johtaminen ja
asiakasohjaus

Palvelutuotannon
hoitaminen

Ministeriöt
AVI/ELY-virastot

Ministeriöt
AVI/ELY

tietohallinto
Muut virastot

AHTi
VIP

Muut palvelun-
tuottajat

ELY
tietohallinnon
ohjausryhmä

VM TEM

Hanke- ja palvelukohtaiset  yhteistyö- ja ohjausryhmät

Kuva 11. IT-hallinnointimallin ryhmät

AHTi tekee tulossopimukset sekä TEMin että VM:n kanssa.  AHTin tuottamat palvelut kullekin
virastolle sovitaan palvelusopimuksissa. Palvelut kuvataan palveluluetteloissa ja tarpeen vaatiessa tar-
kemmissa palvelukuvauksissa. Palvelusopimukset tarkistetaan AHTin asiakkuuden hoitomallin mu-
kaisesti vuosittain ja sopimusten osalta noudatetaan ennalta sovittua muutoshallintamenettelyä.

AHTi asiakaspalvelupiste on käyttäjäasiakkaiden ensikontakti kaikissa IT- ongelmissa ja palve-
lupyynnöissä. Palvelupiste on asiakkaan näkökulmasta keskitetty, mutta toimii 22 paikkakunnalla ole-
van henkilöstön voimin noudattaen ITIL/ISO 20.000 prosessimallia. Henkilöstö toimii yhden työn-
johdon alaisuudessa ja hoitaa myös lähitukitehtävät tarvittaessa.
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19.3.2011 3

Asiakkaat

Puhelin + sähköinen kanava

AHTi palvelupisteen (ServiceDesk) toiminta

Kuva 12. AHTI-palvelupisteen toimintamalli

2.2 Maanmittaustoimistojen nykytilan kuvaus

2.2.1. Maanmittaustoimistot ja niiden toiminta-ajatus ja organisaatio
Maanmittauslaitoksen toimintayksiköt on määritelty Maanmittauslaitoksen työjärjestyksessä.

Maanmittauslaitoksesta annetun lain (505/1991) 1 §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriön
alainen Maanmittauslaitos muodostuu keskushallinnosta sekä sen alaisista valtakunnallisista ja piiri-
hallinnon toimintayksiköistä. Lain 4 §:n mukaan Maanmittauslaitoksen alueellisina toimintayksikköi-
nä toimivat maanmittaustoimistot, joita on maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hal-
lintopaikoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (170/2009) mukaan 12 kpl.

1

Hallinto-
palvelu
keskus

Maanmittauslaitoksen organisaatio

Arkisto-
keskus

ATK-
keskus

Keskushallinto

Maanmittaustoimistot 12
(35 toimipistettä)

Ilmakuva-
keskus

Kehittämis-
keskus

Tieto-
palvelu-
keskus

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA
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Kuva 13. Maanmittauslaitoksen organisaatio

Maanmittauslaitoksessa (MML) on keskushallinto (MMK) sekä sen alaisina 12 maanmittaustoi-
mistoa (MMT) ja 6 valtakunnallista tuotanto- ja palveluyksikköä (MMV). Nykyinen organisaatio pe-
rustuu siihen, että Maanmittauslaitoksen kaikki ydintehtävät hoidetaan prosessiohjauksella hajautetus-
ti maanmittaustoimistoissa. Tätä tehtävää tukevat muut organisaatioyksiköt. Ainoat keskitetyt toimin-
not ovat ilmakuva- ja arkistopalvelut.

Maanmittaustoimistot vastaavat kaikista Maanmittauslaitoksen palveluista toimialueellaan ns.
täyden palvelun periaatteen pohjalta. Asiakkaita palvellaan yhtenäisesti toimipisteen sijainnista riip-
pumatta.

Valtakunnalliset tuotanto- ja palvelukeskukset vastaavat keskitetystä hallinnosta Hallintopalve-
lukeskus), atk:sta (ATK-keskus) ja kehittämisestä (Kehittämiskeskus). Ilmakuvakeskus vastaa koko
ilmakuvatuotannosta ja palvelusta. Maanmittaustoimistot palvelevat alueellisia ilmakuva-asiakkaitaan
ilmakuvarekisterin avulla ja välittävät tilaukset Ilmakuvakeskukselle. Tietopalvelukeskus toimii
maanmittaustoimistojen myynnin ja markkinoinnin tukena. Arkistokeskukseen kootaan maanmittaus-
toimistojen maanmittausarkistojen asiakirjat ja kartat. Arkisto aloitti toimintansa vuoden 2005 aikana
Jyväskylässä. Arkistointi tapahtuu nykyisin sähköisesti ja arkistoa pidetään sähköisessä muodossa.

Maanmittauslaitoksen toimintaa suunnitellaan suunnittelujärjestelmän ns. vuosikellon mukaisesti
jokaisessa itsenäisessä toimintayksikössä ja koko Maanmittauslaitosta koskevana. Maanmittauslaitok-
sen johtamismallissa tulosohjaus ja resurssiohjaus liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa Maanmittauslaitoksen toimintaa, sopii tavoitteista pääjohta-
jan kanssa sekä antaa talousarvion ja TTS:n valmisteluun kehykset. Tavoitteista sovitaan ja tulokset
käsitellään ministeriön ja pääjohtajan välisissä tulosneuvotteluissa.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maanmittauslaitoksen välisen seuraavan vuoden tulossopi-
muksen valmistelu käynnistyy syyskaudella talousarvioehdotuksen alustavien tulostavoitteiden poh-
jalta. Ministeriön kanssa käytävässä neuvottelussa käydään läpi tarkistusta vaativat kohdat ennen kuin
yksiköiden tulossopimuksista neuvotellaan.

Sopimusluonnos käsitellään ministeriön kanssa käytävässä neuvottelussa ennen sopimusvuoden
alkua. Tulossopimuksen allekirjoittaa ministeriön puolesta yleisen osaston osastopäällikkö ja Maan-
mittauslaitoksen puolesta pääjohtaja. Sopimukset hyväksyy ministeri.

Maanmittauslaitoksen vuosikello

TTS  ja
strategia-
päivitys

Tulossopimukset
valmiit

Kehityskeskustelut

Vuosiraportointi
-katsaus kuluneeseen vuoteen

Yksiköiden TTS ja
strategiapäivitys

Väliraportointi

Tulossopimusten
valmistelu

Palkitseminen

Maakuntamatkat

Yksiköiden JORYn
ja YTn kokoukset

Prosessitiimien
kokoukset

Tulossopimusten
seuranta

Projektitoiminnan
johtoryhmän   kokoukset

TALVI

KESÄ

Prosessien
laatukäsikirjat,

itsearviointi ja auditointi

Tilannekatsaus

Tuloskeskustelut

MMM / MML-
tulosneuvottelut

MMM/MML-
tulosneuvottelut

MMM/MML-
tulosneuvottelut

Toiminnan
jatkuva

kehittäminen

Johtoryhmän ja YT-
neuvottelukunnan

kokoukset

Tulossopimusten allekirjoitus

Talousarvio-
ehdotuksen valmistelu

Johdon päivät

Johdon tapaaminen

Johdon HR-ryhmä
MML:n palaute
toimntakeromuksesta

Kuva 14. Maanmittauslaitoksen vuosikello

Maanmittauslaitoksen toimintaa ohjaavat vahvasti julkista hallintoa säätelevät poliittiset toimin-
taperiaatteet. Toiminnan muotoja ja ehtoja säädellään lainsäädännön, säädösten ja ohjeistuksen kautta.
Toimiessaan lain mukaisena budjettirahoitteisten ja julkisoikeudellisten monopolipalvelujen tuottajana
Maanmittauslaitos joutuu sovittamaan yhteen poliittiset ja sidosryhmien tavoitteet ja asiakkaiden tar-
peet.
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Toimintaa ohjaavat ja rajoittavat myös valtion yleisestä talous-, henkilöstö- ja tulopolitiikasta
johtuvat tekijät. Maanmittauslaitoksen vapautta kohdentaa voimavarojaan palvelujen tuottamiseksi on
siten merkittäviltä osin rajoitettu. Keskeisenä tavoitteena on käyttää Maanmittauslaitokselle osoitetut
resurssit mahdollisimman tehokkaasti ja onnistua lakisääteisissä tehtävissä.

2.2.2. Maanmittaustoimistojen tehtävät
Maanmittauslaitoksen tehtävät yleisellä tasolla

Maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 §:n mukaan Maanmittauslaitoksen tehtävänä on:
1. huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta,
2. huolehtia kiinteistöjä koskevista kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitä-

misestä,
3. huolehtia kiinteistöjä ja paikkatietoja koskevien rekisterien pitämisestä ja edistää tällaisten

rekisterien yhteiskäyttöä,
4. huolehtia yleisistä kartastotöistä sekä edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuo-

tantoa,
5. myydä, julkaista ja jakaa karttatietoja ja toimialansa muita tietoja,
6. harjoittaa kiinteistöarviointia sekä
7. huolehtia alansa kehittämisestä ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka on säädetty tai määrätty

sen suoritettavaksi.

Maanmittauslaitos voi tilauksesta suorittaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä ja veroluokituksia,
avustaa kiinteistöjä koskevien asetuksella säädettävien asioiden hoidossa sekä kunnan kanssa tehdyn
sopimuksen perusteella huolehtia kunnan kiinteistöinsinöörille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

Lisäksi maanmittauslaitos suorittaa maa- ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät.
Maanmittauslaitoksen tehtävissä keskeisen säädöspohjan muodostaa aineellinen lainsäädäntö.

Maanmittaustoimistojen yleiset tehtävät

Lain 4 §:n mukaan Maanmittauslaitoksen alueellisina toimintayksikköinä toimivat maanmittaustoi-
mistot.

Maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen (1631/1993) 3 §:n 1 momentin mukaan maanmittaus-
toimisto huolehtii sille määritellyllä toimialueella:

1. maanmittaustoimitusten ja muiden kiinteistötoimitusten suorittamisesta lukuun ottamatta uus-
jakotoimituksia sekä

2. karttojen sekä maanmittauslaitoksen tuottamien julkaisujen ja tietojen myynnistä ja välittämi-
sestä.

Lisäksi em. pykälän 2 momentin mukaan maanmittaustoimisto huolehtii sen mukaan kuin maan-
mittauslaitoksen keskushallinto päättää:

1. uusjakotoimitusten suorittamisesta,
2. muiden kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen maanmittaustoimistolle säädettyjen tai

määrättyjen tehtävien suorittamisesta,
3. maanmittauslaitokselle kuuluvien kiinteistöjä ja paikkatietoja koskevien rekisterien pidosta,

erilaisten paikkatietorekisterien yhteiskäytöstä ja rekistereihin liittyvästä muusta palvelutoi-
minnasta,

4. yleisten kartastotöiden suorittamisesta,
5. maanmittauslaitokselle kuuluvista arkistotehtävistä sekä
6. muiden maanmittauslaitokselle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien suorittamisesta.

Sen mukaan kuin maanmittauslaitoksen keskushallinto päättää, maanmittaustoimisto voi tilapäi-
sesti suorittaa edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä toimialueensa ulkopuolella.

Maanmittaustoimistot vastaavat kaikista Maanmittauslaitoksen palveluista toimialueellaan ns.
täyden palvelun periaatteen pohjalta. Asiakkaita palvellaan yhtenäisesti toimipisteen sijainnista riip-
pumatta. Maanmittaustoimistoa johtaa ja sen toiminnasta vastaa pääjohtajan kanssa sovittujen tavoit-
teitten ja toimintapuitteitten mukaisesti maanmittausjohtaja. Muu maanmittaustoimiston johtaminen
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määräytyy johtajan antaman työjärjestyksen ja erillismääräyksen mukaan.
Kukin maanmittaustoimisto huolehtii toimialueellaan kiinteistöjä koskevista kirjaamisasioista

sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestä. Kiinteistörekisterin, kiinteistöjen kauppahintarekis-
terin, kaupanvahvistajarekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestä, kirjaamisasioiden hoi-
tamisesta sekä kaupanvahvistajien määräyksistä ja määräyksien peruuttamisesta määrätään pääjohta-
jan erillismääräyksellä.

Kiinteistönmuodostaminen

Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 2 lukuun sisältyvät säännökset kiinteistötoimituksista ja toi-
mitusmiehistä.

Kiinteistönmuodostamislain 1 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet suoritetaan kiinteistötoimituksessa,
lukuun ottamatta kiinteistöjen rekisteröimistä ja yhdistämistä. Kiinteistötoimitusten ja muiden 1 mo-
mentissa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamisesta huolehtivat maanmittauslaitoksen maanmittaus-
toimistot. Asemakaava-alueella suoritettavista kiinteistötoimituksista ja muiden toimenpiteiden suorit-
tamisesta huolehtii kuitenkin se viranomainen, joka kiinteistörekisterilain 5 §:n mukaisesti toimii kiin-
teistörekisterin pitäjänä asianomaisella alueella sen mukaan kuin jäljempänä 5 §:ssä tarkemmin sääde-
tään. Jos kiinteistötoimitus koskee sekä asemakaava-aluetta että sen ulkopuolella olevaa aluetta, toimi-
tuksen suorittamisesta huolehtii kuitenkin maanmittaustoimisto. Maanmittaustoimitusten yhteydessä
voidaan myös ratkaista toimituksen lopputulokseen vaikuttava riita-asia, jos se on syntynyt toimituk-
sen aloittamisen jälkeen (kiinteistönmuodostamislaki 184 §).

Kiinteistötoimituksen suorittavat toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä (toimitusmiehet).
Muun kiinteistötoimituksen kuin yhteisen alueen jakamisen, uusjaon, rakennusmaan järjestelyn ja yh-
teismetsän muodostamisen toimitusinsinööri voi suorittaa ilman uskottuja miehiä, jos uskottujen mies-
ten käyttäminen ei ole tarpeellista eikä kukaan asianosainen uskottujen miesten käyttämistä vaadi.

Toimitusinsinöörin ja ylipäänsä toimitusmiehen esteellisyydestä on voimassa mitä oikeuden-
käymiskaaressa säädetään tuomarin esteellisyydestä (OK 13 luku ja KML 11 §).

Kirjaamisasiat

Maakaaren (540/1995) 5 lukuun sisältyvät kirjaamisasioita koskevat yleiset säännökset.
Maakaaren 5 luvun 1 §:n mukaan kirjaamisasioilla tarkoitetaan lainhuudatusta, erityisten oikeuk-

sien kirjaamista sekä kiinnitystä. Kirjaamisasioista pidetään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä. Lainhuu-
to- ja kiinnitysrekisteriin tehdään myös merkintöjä muista kiinteistöön kohdistuvista oikeuksista ja ra-
situksista.

Maakaaren 5 luvun 2 §:n mukaan kirjaamisviranomainen on se maanmittaustoimisto, jonka toi-
mialueella kiinteistö sijaitsee.

Kirjaamisasian ratkaisee maanmittauslaitoksen palveluksessa virkasuhteessa oleva kirjaamisla-
kimies tai tehtävään määrätty maanmittaustoimiston henkilökuntaan kuuluva. Jos kirjaamisasia on laa-
ja, tulkinnanvarainen tai muutoin vaikea ratkaista, kirjaamislakimiehen on ratkaistava asia.

Maanmittaustoimistojen maanmittaustoimitus- ja kirjaamistehtävien luonne

Maanmittaustoimistojen tehtävistä maanmittaustoimitukset sekä edellisiin luettavat tilusjärjestelytoi-
mitukset (uusjaot, tilusvaihdot jne.) ovat menettelyjä, joissa tehtyjen valituskelpoisten oikeudellisten
ratkaisujen perusteella hyvin usein kiinteistöjä omistavien henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia sekä
velvollisuuksia määräytyy ja määrätään tai joilla muutoin vaikutetaan henkilöiden ja yhteisöjen oike-
usasemaan. Nämä toimitustehtävät ovat erityislaatuisia julkisia hallintomenettelyjä ja niissä käytetään
julkista valtaa. Maanmittaustoimistojen tehtäviin kuuluvien maanmittaustoimitusten suorittamisessa
tulee noudattaa, paitsi perustuslain 21 §:ssä tarkoitetuista yksilön oikeusturvan ja hyvän hallinnon pe-
riaatteista johtuvia velvoitteita myös Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappa-
leessa säänneltyjä yleisiä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin (fair trial) periaatteita.

Pakkolunastuksissa perustuslain takaamana korostuu omaisuuden suojan turvaaminen. Pakko-
lunastusten toimeenpano ja lunastustoimitusten foorumi ratkaista kiinteistöihin koskevia korvausky-
symyksiä, joista osa on puhtaasti yksityisoikeudellisia (maa-aineslain mukainen korvaus maa-ainesten
ottamisesta aiheutuvista häiriöistä naapurille), on otettava huomioon maanmittaustoimitusten tehtävi-
en luonnetta arvioitaessa.
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Maanmittaustoimituksissa, kuten lunastuslain mukaisissa lunastustoimituksissa, ei ole kysymys
esim. hallinnollisen luvan, kuten lunastusluvan, myöntämisestä, vaan esimerkiksi Suomen valtio esiin-
tyy toimituksissa aina asianosaisasemassa esimerkiksi maanomistajana tai ELY-keskuksen asiamiehen
edustamana tienpitäjänä, luonnonsuojeluviranomaisena tai rautatieviranomaisena taikka vastaavassa
roolissa. Lunastustoimituksen oikeusperusteena olevan lunastusluvan myöntää valtioneuvosto tai jos-
kus esim. aluehallintovirasto, kun taas lunastustoimitukseen kuuluvat maanomistajain menetysten kor-
vaukset sekä kiinteistönmuodostaminen. Sikäli kuin lunastustoimituksessa yksittäisesti päätetään lu-
nastusoikeudesta, tällainen päätös perustuu aina esim. detaljikaavaan tai muuhun hallintoviranomaisen
hyväksymään suunnitelmaan. Kun valtion omistaman maaomaisuuden hallinnoivasta viranomaisesta
on epäselvyyttä, aluehallintovirasto hallintolain 58 §:n nojalla määrää asiamiehen valtion omistamalle
kiinteistölle ja edustaa maanmittaustoimituksessa Suomen valtiota.

Maanmittaustoimiston johtajan suhde maanmittaustoimituksen toimitusinsinöörin ja kirjaamisasioita
käsittelevän kirjaamislakimiehen tehtäviin

Maanmittaustoimiston maanmittausjohtaja on toimintayksikkönsä johtaja, joka mm. nimittää toimis-
ton henkilökunnan, esimerkiksi maanmittaustoimituksia tekevät virkasuhteiset maanmittausinsinöörit
ja kirjaamisratkaisuja tekevät kirjaamislakimiehet. Maanmittausinsinööri määrätään maanmittaustoi-
miston työjärjestyksessä määrätyllä menettelyllä maanmittaustoimituksen toimitusinsinööriksi, jossa
tehtävässä toimitusinsinööri päättää itsenäisesti lain säätämällä tavalla toimituksessa ratkaistavaksi tu-
levat asiat. Toimitusinsinöörin päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin muutosta siten kuin myöhem-
min muutoksenhakumenettelystä maanmittaustoimituksissa on selostettu. Asiaa koskevat säädökset
ovat kiinteistönmuodostamislaissa. Toimitusinsinöörin esteellisyyttä koskevat säännökset ovat oikeu-
denkäymiskaaren 13 luvussa. Maanmittausjohtajalla eikä muullakaan maanmittaustoimiston hallin-
nollisella esimiehellä (esim. prosessipäälliköllä) ole toimivaltaa puuttua toimitusinsinöörin päätöksiin.
Tässä suhteessa toimitusinsinöörin rooli on sama kuin tuomioistuinlaitoksen palveluksessa toimivalla
tuomarilla. Kirjaamispäällikön asema on samanlainen kuin toimitusinsinöörillä ja kirjaamispäällikön
asemaa koskevat säädökset sisältyvät maakaareen ja Maanmittauslaitoksesta annettuun lakiin.

Vahingonkorvausvastuu

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

Lainhuudon oikeusvaikutuksiin liittyen valtion vahingonkorvausvastuusta on säädetty maakaaren 13
luvun 6 §:ssä. Sillä, johon nähden kiinteistön saanto taikka erityinen oikeus tai panttioikeus jää maa-
kaaren 13 luvun 4 §:n ns. saantosuojasäännöksen perusteella pysyväksi, on oikeus saada tämän vuoksi
aiheutuneesta vahingosta korvaus valtion varoista.

Luovutuksensaajalla tai oikeudenhaltijalla, joka menettää maakaaren 13 luvun 5 §:n kiinteis-
tösaannon ns. vahvan pätemättömyysperusteen perusteella oikeutensa kiinteistöön, on oikeus saada
tämän vuoksi aiheutuneesta vahingosta korvaus valtion varoista.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin osalta maakaaren 7 luvun 4 §:ssä säädetään teknisestä virheestä
aiheutuneen vahingon korvaamisesta. Sillä, jolle on aiheutunut vahinkoa lainhuuto- ja kiinnitysrekis-
terin merkinnöissä taikka sen perusteella annetussa toimituskirjassa tai todistuksessa olevasta ilmei-
sestä kirjoitus- tai laskuvirheestä, teknisestä viasta aiheutuneesta virheestä tai muusta näihin verratta-
vasta virheestä tai puutteesta, on oikeus saada korvaus valtion varoista.

Maakaaren 13 luvun 8 §:n nojalla Maanmittauslaitoksen keskushallinto myöntää ja suorittaa va-
hingonkorvauksen sekä edustaa valtiota vahingonkorvausta tai takautumisoikeutta koskevassa asiassa
esim. käräjäoikeusprosessissa.

Kiinteistörekisteri

Myös kiinteistörekisterin osalta on säädetty valtion vahingonkorvausvastuusta. Kiinteistörekisterilain
11 §:n mukaan sen lisäksi, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun 1 ja 2 §:ssä säädetään jul-
kisyhteisön korvausvastuusta, on valtion tai, jos rekisteriä pitää kiinteistöinsinööri, asianomaisen kun-
nan korvattava virheellisestä kiinteistörekisteritiedosta aiheutunut vahinko, vaikkei viimeksi mainitus-
sa pykälässä tarkoitettua virhettä tai laiminlyöntiä olisikaan, jos tieto perustuu tämän lain voimaantu-
lon jälkeen lopetettuun toimitukseen tai sellaiseen kiinteistörekisteriviranomaisen päätökseen, joka on
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tehty tämän lain voimaantulon jälkeen (säädösmuutos (454/2002) tuli voimaan 11 §:n osalta
1.1.2003). Edellytyksenä vahingon korvaamiselle on kuitenkin, ettei vahinko ole vähäinen ja ettei va-
hinkoa kärsinyt tiennyt eikä hänen olisi pitänyt tietää tiedon virheellisyydestä.

Muutoksenhaku

Maanmittaustoimituksiin, tilusjärjestelytoimituksiin ja kirjaamistehtäviin haetaan muutosta ns. siviili-
oikeustietä. Toimitusten muutoksenhakutuomioistuimena on 1700-luvulta lähtien ollut maaoikeus (tai
maanjako-oikeus), jonka ratkaisuun nykyisin haetaan muutosta Korkeimmalta oikeudelta. Edellytyk-
senä maanmittaustoimitusta koskevan valitusasian käsittelylle KKO:ssa on 1990-luvun alusta lähtien
ollut valituslupa, jota on haettava säädetyssä määräajassa varsinaisen valituksen tekemisen yhteydes-
sä. Kirjaamisasioihin, kuten lainhuuto- ja kiinnitysratkaisuihin, myös haetaan nykyisin muutosta maa-
oikeudelta, jonka ratkaisusta voi valittaa Korkeimpaan oikeuteen, jos tämä myöntää valitusluvan.
Myös lähes kaikista kiinteistörekisterin pitäjän päätöksistä valitetaan maaoikeuteen ja maaoikeuden
päätöksestä edelleen Korkeimpaan oikeuteen.

Maanmittaustoimituksiin liittyvät riita- ja muut muutoksenhakuasiat ovat yksityishenkilöiden vä-
lisiä tai yksityisen ja valtion välisiä, kun valtio esiintyy maanomistajana. Lisäksi eräissä lunastuslaeis-
sa (esim. maantielaki, ratalaki, kaivoslaki tai lunastuslaki jne.) säännellyissä tilanteissa valtio voi olla
lunastusluvan haltijana tai muutoin korvausvelvollisena vastapuolena maanomistajille tai maan hallin-
taoikeuksien haltijoille. Esim. ELY-keskus on maantietoimituksissa valtion puolesta tienpitäjän roo-
lissa tai ratatoimituksissa rautatien ylläpitäjän roolissa.

Kuten esim. käräjäoikeuksien oikeudenkäyntimaksuista kiinteistötoimitusmaksujen määrästä tai
kirjaamismaksusta voidaan tehdä valitus hallinto-oikeustietä. Kuitenkin kiinteistötoimitusmaksun osit-
telua koskeva valitus tehdään aina maaoikeuteen (käräjäoikeuteen).

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

Maakaaren 1 a §:n mukaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttötarkoituksena on:
1. mahdollistaa kiinteistöön kohdistuvien oikeuksien ja rasitusten kirjaaminen oikeudenhaltijoi-

den oikeuksien vahvistamiseksi ja sivullisten etujen turvaamiseksi,
2. edistää kirjaamisasioiden käsittelyä sekä
3. varmistaa oikeuksia ja rasituksia koskevan ajantasaisen tiedon saatavuus kiinteistöä koskevi-

en oikeustoimien ja hankkeiden valmistelua, tekemistä ja valvontaa sekä tuomioistuin- ja vi-
ranomaistoimintaa varten.

Maakaaren 7 luvun 1 §:n mukaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään kirjaamishakemuk-
set, tietoja hakemusten käsittelystä sekä kirjaamista koskevat ratkaisut.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään ilmoituksesta myös tiedot:
1. kiinteistöön kohdistuvasta ulosmittauksesta,
2. turvaamistoimesta ja kiinteistön omistajan konkurssista,
3. 12 luvun 5 §:n mukaisesta vallintarajoituksesta,
4. lakisääteisestä panttioikeudesta,
5. kirjallisen panttikirjan saajasta,
6. lainhuudatuksen ulkopuolelle jäävän kiinteistön omistajasta ja kiinteistöä hallinnoivasta vi-

ranomaisesta sekä
7. kiinteistöön kohdistuvista oikeuksista ja rasituksista, jos ne ovat tämän tai muun lain nojalla

ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle tai jos ne ovat tarpeellisia rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin rekisterinpitäjä on maanmittauslaitos.

Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisterilain (392/1985) 1 §:n mukaan kiinteistöistä ja muista maa- ja vesialueiden rekiste-
riyksiköistä pidetään kiinteistörekisteriä. Kiinteistörekisteri sisältää tietoja yksiköiden ominaisuuksista
ja sijainnista sekä yksiköitä koskevia muita tietoja sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.
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Kiinteistörekisteri on osa kiinteistötietojärjestelmää. Kiinteistörekisteriin merkittäväksi säädetty
tieto katsotaan kiinteistörekisteriin merkityksi silloin, kun tieto on tallennettu kiinteistötietojärjestel-
mään.

Kiinteistörekisterilain 5 §:n mukaan kiinteistörekisterin pitämisestä huolehtivat maanmittauslai-
toksen maanmittaustoimistot sen mukaan kuin maanmittauslaitoksen keskushallinto määrää. Asema-
kaava-alueella, lukuun ottamatta maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 10 luvussa tarkoitettua ran-
ta-asemakaava-aluetta, kiinteistörekisteriä pitää kuitenkin kunnan kiinteistöinsinööri, jos kunta päättää
ottaa huolehtiakseen kiinteistörekisterin pidosta. Jos kunnassa on useita kiinteistöinsinöörejä, kunnan
tulee määrätä kenen heistä on toimittava kiinteistörekisterin pitäjänä.

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain (421/2009) tarkoituksena on parantaa viranomaisten hallus-
sa olevien paikkatietoaineistojen saatavuutta ja käyttöä luomalla yhtenäinen paikkatietoinfrastruktuuri
ja saattamalla sen palvelut yleisesti käytettäviksi.

Lain 3 luvussa säädetään paikkatietoaineistojen saatavuudesta ja paikkatietoinfrastruktuuriin
kuuluvista palveluista.

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on huolehdittava siitä, että yhteiskäyttöinen paikkatieto-
aineisto on saatavilla tietoverkossa aineiston katselua ja siirtämistä varten.

Yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston asettamista tietoverkossa saataville koskevista teknisistä
vaatimuksista säädetään INSPIRE-direktiivin 16 artiklan nojalla annettavassa komission asetuksessa.

Lain 8 §:ssä säädetään hakupalvelusta. Maanmittauslaitos vastaa siitä, että otetaan käyttöön paik-
katietoaineistojen ja näitä aineistoja koskevien palvelujen etsimisen ja niitä koskevien metatietojen
tarkastelun mahdollistava verkkopalvelu (hakupalvelu).

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on huolehdittava siitä, että metatiedot liitetään hakupal-
veluun. Liittämisestä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Hakupalvelua koskevista teknisistä vaatimuksista säädetään INSPIRE-direktiivin 16 artiklan no-
jalla annettavassa komission asetuksessa.

Lain 9 §:ssä on säännös tukipalveluista. Maanmittauslaitos vastaa siitä, että tämän lain mukaisen
paikkatietoinfrastruktuurin toimivuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi on saatavilla tukipalveluita,
joita paikkatietoa hallinnoiva viranomainen voi käyttää 7 §:n mukaisten velvoitteiden toimeenpanossa
ja infrastruktuurin hyödyntämisessä.

Maanmittaustoimistojen asiakaspalvelu

Maanmittauslaitoksen maanmittaustoimistojen kaikissa toimipisteissä (35 kpl) annetaan asiakaspalve-
lua samanlaisella asiakaspalveluperiaatteella.

Maanmittaustoimistojen asiakaspalvelun julkisivu ja toimintakonsepti on yhdenmukaistettu vuo-
den 2009 aikana, jolloin asiakas saapuessaan mihin tahansa maanmittaustoimiston asiakaspalveluti-
laan tunnistaa tulleensa Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun. Uudistamisen tavoitteena oli yhden-
mukaistaa toimintatapaa ja hakea yhtenäinen valtakunnallinen ilme. Ilmenemismuotoina yhdenmukai-
suudesta ovat mm. brändiseinä, julkisivuikkunoiden ilmeen samankaltaisuus, asiakaspalvelutilan yh-
tenäinen kalustus ja väritys.

Maanmittaustoimistojen asiakaspalvelu on auki valtion virastoissa noudatettavana virka-aikana
eli klo 8.00 - 16.15. Jos tähän aukioloaikaan on tarpeen tehdä tilapäinen poikkeus, siihen tulee hakea
Maanmittauslaitoksen keskushallinnon lupa. Maanmittaustoimiston asiakaspalvelussa otetaan vastaan
myös maaoikeuksille osoitetut valitukset mm. maanmittaustoimituksista. Asiakaspalvelu toimittaa va-
litusasiakirjat maaoikeudelle valitusajan päätyttyä.

Maanmittaustoimistojen asiakaspalveluissa hoidetaan kaikkia Maanmittauslaitoksen ydinproses-
seihin liittyviä asiakaspalvelupyyntöjä, tulivatpa ne sähköisesti, puhelimitse tai asiakaskäyntien kaut-
ta. Vuoden 2010 aikana asiakaspalveluissa vastattiin yli 300 000 puheluun, yli 10 000 sähköpostiin ja
paikanpäällä kävi yli 200 000 asiakasta. Asiakaspalveluista annetaan ns. viranomaisneuvontaa koskien
kiinteistö-, kirjaamis- ja maastotietotehtäviin liittyviä kysymyksiä sekä yleistä hallintoneuvontaa.
Maanmittaustoimistojen asiakaspalvelupisteissä työskentelevien asiakaspalvelusihteerien tulee tuntea
Maanmittauslaitoksen toiminta laaja-alaisesti. Maanmittauslaitoksen tietopalveluprosessi (TIETO)
vastaa yhdessä Maanmittauslaitoksen erillisen valtakunnallisen tietopalvelukeskuksen (TIPA) kanssa
asiakaspalvelun jatkuvasta ohjeistuksesta, koulutuksesta ja kehittämisestä. Tämä takaa asiakaspalve-
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lun tasapuolisuuden ja yhteneväisyyden koko maassa. Valtakunnallisten asiakkaiden asiakaspalvelu
mm. aineistotoimitusten, julkaisulupien ja muiden valtakunnallisten erityisosaamista vaativien palve-
lutarpeiden kuten verkkopalvelujen osalta on tehokkuuden maksimoimiseksi keskitetty tietopalvelu-
keskuksen (TIPA) kautta hoidettavaksi. Tietopalvelukeskus huolehtii keskitetysti jälleenmyyjä- ja ja-
kelusopimuksista sekä huolehtii jakelukanavien kehittämisestä.

Tietopalvelukeskus tuottaa maanmittaustoimistoille markkinoinnin, myynnin, laskutuksen ja
asiakaspalvelun tukipalveluja. Näissä tukitehtävissä yhteistyö maanmittaustoimistojen kesken on va-
kiintunut. Esimerkiksi vuoden 2010 alkupuolella tehtiin laitostasoinen asiakaspalveluotantatutkimus.
Tutkimuksen perusteella määritettiin asiakaspalvelun kustannusten vyörytyskertoimet JOHI -johdon
informaatiojärjestelmään. Tulosten perusteella käynnistyi myös puhelinpalveluselvitys.

Maanmittaustoimistojen asiakaspalveluun käytettiin vuonna 2010 yhteensä 103,9 htv.

Asiakaskontakti
AP 1

Asiakkaan , puhelun
tai postin
vastaanottaminen ja
palvelutarpeen
selvittäminen

AP 2

Lasku-
tetaank

o?

Asiakas

TIETO-
asian-
tuntija

Postite-
taanko?

Tuotteen
postitus
AP 6b

Laskutus
AP 8

Kuitti eLaskuTuote

Tuotteen
luovutus

AP 6a

Käteismaksun
vastaanotto

AP 7

Ei

Ei

Kyllä

TIETOPALVELUT -PROSESSI
ASIAKASPALVELUN PROSESSIKUVAUS
04.03.2010

Asian siirtäminen
toisen prosessin
asiantuntijalle

AP 3

Tarvitaanko
toisen prosessin

asiantuntija?

Ei

Lasku-
tustie-

dot

Kyllä

Kyllä
Onko

maksul-
lista? Ei

Kyllä

Toisen
prosessin
asiantuntija

Maksuton
viranomais
neuvonta

AP 5

Asiantuntijapalvelu

Palvelun
tuottaminen

AP 4

Kuva 15. Prosessikuvaus maanmittaustoimistojen asiakaspalvelusta

2.2.2.1. Maanmittauslaitoksen hoitamat perusrekisterit, niiden toimintavar-
muus ja merkitys

Perusrekistereillä tarkoitetaan yhteiskunnan perusyksiköt yksilöiviä tietojärjestelmiä. Tällaisia perus-
yksiköitä ovat luonnolliset henkilöt ja yhteisöt sekä rakennukset ja kiinteistöt. Perusrekisterit sisältä-
vät tietoja yhteiskunnan perusyksiköiden ominaisuuksista ja yhteyksistä, jotka ovat yksilön tai yhteis-
kunnan kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

Perusrekisterille on ominaista sen kattavuus, luotettavuus sekä monikäyttöisyys ja tietojen suoja-
us. Nämä kriteerit täyttäviä perusrekistereitä ovat väestötietojärjestelmä, yritys- ja yhteisötietojärjes-
telmät, kiinteistötietojärjestelmä ja rakennustietojärjestelmä.

Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ)

Kiinteistötietojärjestelmä koostuu kiinteistöosasta (eli kiinteistörekisteristä) ja kirjaamisosasta (eli
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä). Kiinteistöosaa päivittävät maanmittaustoimistot ja 79 kunnan kiin-
teistöinsinöörit kiinteistömuodostamistoimituksilla ja kiinteistörekisterinpitäjän päätöksillä. Kunnat
ovat asemakaavan mukaan muodostettujen kiinteistöjen rekisterinpitäjiä. Kiinteistöosaan sisältyy kiin-
teistörajat osoittava rekisterikartta, joka kytkee kiinteistötiedot erillisen karttajärjestelmän avulla
maastotietoihin. Lainhuuto- ja kiinnitysosaan eli kirjaamisosaan sisältyvät lainhuuto- ja kiinnitystie-
dot. Lainhuuto- ja kiinnityspäätösten rekisteröinnissä käytetään kiinteistöosassa olevia kiinteistötieto-
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ja. Maanmittauslaitos hallinnoi ja huolehtii kiinteistötietojärjestelmästä ja sen toimivuudesta (laki
kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 31.5.2002/453).

Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosa on uudistettu ja otettu käyttöön 1.6.2005. Paraikaa on
meneillään kirjaamisosan uudistaminen ja sen käyttöönotto ajoittuu vuoden 2012 lopulle. Sähköisen
asioinnin suurena kehittämishankkeena on sähköisen kiinteistövaihdantajärjestelmän rakentaminen,
jonka edellytyksenä on ollut kiinteistötietojärjestelmän uudistaminen. Maanmittauslaitos suunnittelee
ja toteuttaa vaiheittain tätä uudistusta ja sähköiset panttikirjat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoteen 2014
mennessä ja koko sähköinen kiinteistövaihdantajärjestelmä 2015. Sähköisen kiinteistövaihdannan ke-
hittäminen on yksi suurimmista valtion hallinnon ns. tuottavuushankkeista

Kiinteistötietojärjestelmän luotettavuus on yhteiskunnalle ehdoton, koska kiinteistöjen vakuus-
järjestelmä perustuu kokonaan kiinteistötietojärjestelmän tietoihin. Kiinteistötietojärjestelmä on toi-
minut Maanmittauslaitoksen hoitamana luotettavasti.  Maanmittaustoimistoissa tehtävillä maanmitta-
ustoimituksilla ja lainhuuto- ja kiinnityshakemusten ratkaisuilla päivitetään tätä järjestelmää.

Maastotietojärjestelmä

Maanmittauslaitos huolehtii valtakunnan kattavasta maastotietoja ylläpitävästä järjestelmästä, maasto-
tietojärjestelmästä (MTJ). Maastotietojärjestelmä ei kuulu yhteiskunnan perusrekistereihin yhteiskun-
nan perusyksiköitä yksilöivänä tietojärjestelmänä, mutta on eduskunnan hyväksymässä laissa julkisen
hallinnon tietohallinnon ohjauksesta määritelty yhteiskunnan perustietovarantoihin kuuluvaksi tieto-
järjestelmäksi (lain 10 § 2 momentti). Maastotietojärjestelmään kuuluvat varsinaisen maastotiedon li-
säksi ilmakuva-aineistot, korkeusmallit ja paikannimistö.

Maanmittauslaitos huolehtii maastotietojärjestelmästä ja sen tietoja päivittävät maanmittaustoi-
mistot.

Kiinteistöjen kauppahintahintarekisteri

Maanmittauslaitoksen ylläpitämä kiinteistöjen kauppahintarekisteri pitää sisällään kaikki Suomessa
tehdyt kiinteistöjen kaupat vuodesta 1985 lähtien. Rekisteri pitää sisällään yli miljoonan kiinteistö-
kaupan tiedot. Maanmittaustoimistot päivittävät kauppahintarekisteritietoja kaupanvahvistajien lähet-
tämien kiinteistönluovutusilmoitustietojen perusteella.

Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja hyödynnetään paitsi viranomaiskäytössä lunastus- ja
muussa korvausarvioinnissa myös referenssitietoina kiinteistöjen vaihdantaa suunniteltaessa.

2.2.2.2. Valtakunnalliset tuotanto- ja palveluyksiköt
Valtakunnallista tuotanto- ja palveluyksikköä johtaa ja sen toiminnasta vastaa pääjohtajan kanssa so-
vittujen tavoitteitten ja toimintapuitteitten mukaisesti johtaja. Yksikön toiminta on organisoitu vastuu-
alueittain, tiimeittäin tai prosesseittain. Valtakunnallisten yksiköiden omat prosessit esitetään yksiköi-
den työjärjestyksissä ja erillismääräyksissä.

Taulukossa 7 on esitetty kustannuslaskennasta johdettuihin lukuihin perustuvat arviot siitä, kuin-
ka suuri osa valtakunnallisten tuotanto- ja palveluyksiköiden resursseista käytetään maanmittaustoi-
mistojen töiden tukemiseen.

Yksikkö Henkilöstön määrä
(henkilöä)

Henkilöstön työstä
maanmittaus-
toimistoille (henki-
löä)

Henkilöstön työs-
tä maanmittaus-
toimistoille (%)

KEKE 120 90 75 %
TIPA 27 13 48 %
ATK 50 25 50 %
HAL 44 34 77 %
ARK 23 20 86 %
ILMA 24 16 66 %
Yhteensä 288 198 69 %

Taulukko 7. Valtakunnallisten tuotanto- ja palveluyksiköiden resurssien käyttö maanmittaustoimisto-
jen töiden tukemiseen

Taulukossa esitetyt henkilöstön määrät ovat henkilölukumääriä ja htv:t ovat pienempiä, koska
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osa henkilöistä on osa-aikaisia.

Maanmittauslaitoksen ATK-keskus maanmittaustoimistojen palvelujen tuottajana

Atk-keskuksen tehtävä on tuottaa perustietotekniikan palvelut maanmittaustoimistoille ja turvata tieto-
tekniikan osalta Maanmittauslaitoksen toimintojen häiriöttömyys ja jatkuvuus niin ydintoimintojen
kuin tukitoimintojen osalta.

ATK-keskuksen tehtävänä on:
1. tuottaa sovellusten käyttöpalveluita
2. kehittää ja ylläpitää laitoksen atk-infrastruktuuria sekä antaa tähän liittyvää teknistä tukea

mm. sovelluskehitykselle ja sovellusten hankintaan
3. tuottaa perustietotekniikan tukipalveluita
4. tuottaa maanmittauslaitteiden käytön tietoteknistä tukipalvelua
5. tuottaa mobiililaitteiden käytön tukipalvelua ja vastaa näiden vaatimasta yhteystekniikasta ja

mobiililaitteiden valinnasta sekä käytön teknisestä kehityksestä
6. suorittaa yhteishankinnat niiden atk-laitteiden osalta, joiden menekki tai toiminnalli-

nen/tietotekninen merkitys on suuri
7. vastaa laitoksen atk-pohjaisista datavarannoista
8. vastaa atk-tekniikkaan ja palvelutuotantoon liittyvästä tietoturvasta ja tietosuojasta.

Atk-keskus kehittää ja ylläpitää kaikkiin laitoksen yksikköihin palvelunsa ulottavaa tietokone-
verkkoa ja siihen kuuluvia laitoksen tietoliikennejärjestelmää, lähiverkkopalveluita ja kulloinkin tar-
vittavan tyyppisiä ja laatuisia tietokoneita ja niiden varusohjelmistoja.

Atk-keskuksen vastuulla on pääsynhallinta, käyttäjätunnushallinta ja identiteetin hallinta. Näiden
merkitys korostuu tilanteessa, jossa on useita osapuolia palvelun tuottajina. Tämän tyyppiset järjes-
telmät ja niihin liittyvät prosessit ovat kriittisiä, koska niiden toimivuus on edellytyksenä muiden jär-
jestelmien toimimiselle.

Atk-keskuksen tuottamat palvelut ovat tavallisia perustietotekniikkapalveluja laajempia eräillä
osa-alueilla. Atk-keskuksella on substanssiläheistä osaamista mm. maastomittauslaitteissa, ja se tarjo-
aa HelpDesk-konseptin laitoksen substanssituille. Lisäksi Atk-keskus räätälöi teknologiaa Maanmitta-
uslaitoksen ydintoiminnan erityistarpeisiin.

MML:n keskushallinto sopii vuosittain koko laitoksen puolesta Atk-keskuksen kanssa tuotetta-
vista tietotekniikan peruspalveluista ja palvelutasoista. Atk-keskus tekee erilliset sopimukset tuotanto-
sovellusten omistajien kanssa tuotantopalveluista. Tulosohjauksen kautta sovitaan vuosittain tuloso-
pimuksissa resurssit, tavoitteet ja kehittämishankkeet.

Hallintopalvelukeskuksen tehtävät

Maanmittauslaitoksen työjärjestykseen perustuen Hallintopalvelukeskus on yksi kuudesta Maanmitta-
uslaitoksen valtakunnallisesta tuotanto- ja palveluyksiköstä, joiden tehtävänä on tuottaa asiantuntija-
ja kehittämispalveluja sekä suorittaa tuotantotehtäviä tilauksesta Maanmittauslaitoksen keskushallin-
nolle, muille laitoksen toimintayksiköille ja ulkoisille asiakkaille.

Hallintopalvelukeskuksen tehtävät on määrätty Maanmittauslaitoksen työjärjestyksessä (MML
20/00/2009) ja erillismääräyksissä valtakunnallisten tuotanto- ja palveluyksiköiden tehtävistä
(MML/22/00/2009). Tehtävät ovat henkilöstöpalvelut, henkilöstön kehittämispalvelut, talouspalvelut,
perintätehtävät, yleishallintopalvelut mukaan lukien informaatio-, kirjasto- ja kääntämispalvelut sekä
hallinnon tietojärjestelmien kehittäminen.

Henkilöstöpalvelut on tuotettu PALKEISSA 1.5.2009 lukien. Hallintopalvelukeskus hoitaa
PALKEIDEN ja MML:n toimintayksiköiden välisiä yhdystehtäviä, toimii ko. palveluiden tilaajana
sekä tuottaa henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluita.

Talouspalveluiden osalta PALKEET hoitaa 1.1.2011 alkaen ostolaskujen esikäsittelyn ja maksa-
tuksen, matkalaskujen maksatuksen, Rondo- ja M2-järjestelmien pääkäytön sekä osan kirjanpitoon
liittyvistä tehtävistä. Maanmittauslaitos hoitaa kirjanpitojärjestelmän (Raindance) pääkäytön, tulojen
käsittelyn ja perinnän KIEKU -tietojärjestelmän käyttöönottoon 1.1.2014 saakka. Em. järjestely joh-
tuu siitä, että Maanmittauslaitoksen sisäinen laskenta edellyttää muista PALKEIDEN asiakkaista poi-
keten tarkkaa työajanseurantaa ja että talouden tietojärjestelmät ovat sidoksissa Maanmittauslaitoksen
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substanssijärjestelmiin.
Hallintopalvelukeskus hoitaa lisäksi Maanmittauslaitoksen johdon suunnittelu- ja seurantajärjes-

telmän (JOHI) pääkäyttäjätehtävät ja vastaa järjestelmän käytettävyydestä ja käyttäjien tuesta. Hallin-
topalvelukeskus tuottaa myös sisäisen laskennan, hankinnan ja matkustamisen asiantuntijapalveluja.

Kehittämiskeskus

Kehittämiskeskuksen tehtäviä, jotka palvelevat maanmittaustoimistoja:
Kiinteistö-, kirjaamis- ja maastotietotehtävien kehittäminen ja tuki

o tuotantojärjestelmien tuki maanmittaustoimistoille ja
o toimintayksiköistä tulevien kehittämisehdotusten käsittely ja priorisointi yhdessä val-

takunnallisten prosessinomistajien kanssa.
Tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito ja tuki

o uusien tuotannon tietojärjestelmien kehittäminen tai ostokehittämisen tilaaminen ja
ohjaaminen

o olemassa olevien tietojärjestelmien päivittäinen tuki ja järjestelmien toimintakunnos-
sa pitäminen

Kiinteistötietojärjestelmän tietojärjestelmien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen
o kuntien kanssa yhteisen tietojärjestelmän tuki maanmittaustoimistoille ja kiinteistö-

rekisteriä pitäville kunnille
Pienimittakaavaisten karttatietokantojen tekeminen ja ylläpito

o maanmittaustoimistoissa tuotetun maastotiedon yleistäminen (kehittämiskeskus on
maanmittaustoimiston tuottamien tietojen jatkokäyttäjä)

Numeeristen aineistojen irrotus asiakastoimituksiin
o maanmittaustoimistoissa sovittujen asiakastoimitusten tekninen hoitaminen

Viranomaislausuntojen valmistelu
Asemakaavan pohjakartan valvonta, ohjaus ja tarkastus

o tukea ja ohjausta maanmittaustoimistoille kaavoitusmittausasetuksen Maanmittaus-
laitokselle asettaman vastuun osalta.

Yhteistoiminta, tuki ja ohjaus kuntasektorin maanmittaustoiminnassa
o tukea maanmittaustoimistoille ja kunnille käytännön yhteistyössä

Paikkatietojen yhteiskäytön kehittäminen
o Paikkatietoinfrastruktuurilain mukaiset Maanmittauslaitoksen velvoitteet ovat kehit-

tämiskeskuksen tehtäviä. Tehtävissä on kaksi roolia, toisaalta tukea koko suomalai-
sen paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä ja toisaalta Maanmittauslaitoksen osuut-
ta siitä.

Kehittämiskeskuksen asiakkaita ovat maanmittaustoimistot, muut Maanmittauslaitoksen toimin-
tayksiköt, kunnat, valtion viranomaiset, yritykset ja kansalaiset. Maanmittauslaitoksessa yli 1700 hen-
kilöä käyttää kehittämiskeskuksen rakentamia ja ylläpitämiä tietojärjestelmiä. Toiminnan tuki käsitte-
lee vuosittain noin 14 000 tukipyyntöä.

Maanmittauslaitoksen kehittäminen toteutetaan projekteina. Kehittämiskeskus huolehtii projekti-
en valmistelusta ja Projektitoiminnan johtoryhmän hallinnoinnista. Projektien lopputulokset palvele-
vat maanmittaustoimistoja niiden tehtävien tekemisessä. Projektitoimintaan käytettiin vuonna 2010
yhteensä 42,5 htv, josta kehittämiskeskuksen osuus 24,4 htv ja sekä maanmittaustoimistojen ja mui-
den toimintayksiköiden osuus 18,1 htv. Sovellusten käytettävyyden turvaamiseen käytettiin vuonna
2010  46,3 htv kehittämiskeskuksessa.

2.2.2.3. Toimintayksiköiden esimiesten tehtävät, valta ja vastuut

Yksiköiden johtajat

Maanmittausjohtajien ja valtakunnallisten tuotanto- ja palveluyksiköiden johtajien tehtävät, valta ja
vastuut on määritelty asetuksessa maanmittauslaitoksesta (1631/1993), Maanmittauslaitoksen työjär-
jestyksessä ja erillismääräyksissä. Johtajalla on valta päättää yksikölle säädösten mukaan kuuluvista
asioista. Johtamisessa ja esimiestyössä otetaan huomioon laitosta sitovat sopimukset, määräykset ja
suositukset. Työjärjestyksellä johtajat voivat delegoida toimivaltaansa muille esimiehille.
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Prosessipäälliköt

Prosessivastaavana yksiköissä toimii prosessipäällikkö. Työjärjestyksellä johtaja delegoi, miltä osin
prosessipäällikkö voi päättää prosessinsa tai prosessiensa asiat. Prosessipäällikkö vastaa, että yksikön
prosessi toimii laitostasoisten prosessien ohjeiden ja kuvausten mukaisesti. Yksi henkilö voi vastata
useasta prosessista.

Tiimit

Ydin- ja tukiprosesseissa työskentelevä henkilöstö organisoidaan tiimeiksi ao. yksikön omien tarpei-
den ja olosuhteiden perusteella. Tiimit toimivat joko suoraan johtajan tai prosessipäälliköiden alai-
suudessa ja tiimillä on tiiminvetäjä. Tiiminvetäjä ei pääsääntöisesti ole tiimin esimies vaan on asian-
tuntijaroolissa, johon liittyy koordinointi ja viestintätehtäviä. Tiimit toimivat itseohjautuvasti. Tiimi-
ja porukkasopimukset ovat tärkeimmät työkalut yhteisen päämäärän ja tavoitteiden määrittämisessä ja
saavuttamisessa.

2.2.2.4. Tehtävien hoitaminen Ahvenanmaalla Maanmittauslaitoksen näkö-
kulmasta

Maanmittauslaitoksen tehtävät hoidetaan Ahvenanmaalla samalla tavalla kuin Manner-Suomessakin.
Maakunnassa toimii Varsinais-Suomen maanmittaustoimiston toimipiste, joka vastaa maanmittaus-
toimitusten tekemisestä, kirjaamisasioista, rekisteritehtävistä sekä asiakas- ja tietopalvelusta. Maasto-
ja rajatietotuotanto hoidetaan maanmittaustoimiston Turun toimipisteestä käsin kuten toimiston toimi-
alueella muutenkin. Sen lisäksi Maarianhaminan kaupunki tekee omilla detaljikaava-alueillaan kiin-
teistönmuodostustehtävinä ehkä 10–20 toimitusta vuodessa.

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö on valtakunnallinen, ellei maakunnassa ole joltain osin omaa
lainsäädäntöä. Tärkeimpiä maanmittaustoimiston toimintaan liittyviä maakunnan omia lakeja ovat
mm. rakentamista ja maankäyttöä sekä yleisiä ja yksityisiä teitä koskevat lait. Sen lisäksi maanomis-
tusta säätelee kotipaikka- ja maanhankintaoikeusinstituutio.

Seuraavassa on lueteltu oleellisimmat maanmittaustoimintaan liittyvät maakuntalait:
Självstyrelselag för Åland (71/1991)
Jordförvärvslagen (7/1975)
Landskapslag om åländsk hembygdsrätt (2/1993)
Landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (68/2003)
Landskapslag om enskilda vägar i landskapet Åland (59/2008)
Landskapslag om allmänna vägar i landskapet Åland (23/1957)
Landskapslag om kommunalvägar (16/1964)
Plan- och bygglag för landskapet Åland (102/2008)
Landskapslag om miljöskydd (124/2008)
Vattenlag för landskapet Åland (61/1991)
Landskapslag om fiske i landskapet Åland (39/1956)
Landskapslag om expropriation av fast egendom och särskilda rättigheter (62/1979)
Landskapslag om fornminnen (9/1965)

Yhteistyöviranomaiset ovat suurimmaksi osaksi osin maakuntahallituksen alaisia, mutta vastaa-
via kuin muualla Suomessa. Tärkein niistä on maakuntahallituksen Trafikavdelning, joka vastaa ylei-
sistä teistä ym. liikennerakenteista. Sen lisäksi eräiden valtakunnallisten viranomaisten toimialue kat-
taa myös Ahvenanmaan. Näitä ovat maakunnan verkkosivujen mukaan mm.:

Arbetarskyddsbyrån
Centralkriminalpolisen
Landskapsfogdeämbetet
Luftfartsverket/Finavia
Västra Finlands sjöbevakningssektion
Sjöfartsverket
Ålands skattebyrå
Ålands tingsrätt
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Ålands förvaltningsdomstol

Edellä mainittujen lisäksi Ahvenanmaalla toimii Ahvenanmaan valtion virasto (Statens ämbets-
verk på Åland). Ahvenanmaan valtion virasto toimii Ahvenanmaan maakunnan alueella valtion alue-
hallinnon viranomaisena. Virasto hoitaa niitä aluehallintovirastolle kuuluvia tehtäviä, jotka Ahvenan-
maan itsehallintolain mukaan kuuluvat valtakunnan toimivaltaan. Virastolla voi olla myös muita teh-
täviä.

Ahvenanmaan kunnat toimivat kuten muuallakin Suomessa.

2.2.3. Maanmittaustoimistojen ohjaus
Tulosohjauksella tarkoitetaan niitä päätöksenteko- ja sopimisprosesseja, joilla valtioneuvosto, minis-
teriöt sekä virastojen ja laitosten johto pyrkivät varmistamaan, että valtionhallinto toimii mahdolli-
simman tuloksellisesti. Tuloksellisuuteen kuuluvat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, palvelun ja toi-
minnan laatu, taloudellisuus ja tuottavuus sekä maksullisen toiminnan kannattavuus. Tulosohjauspro-
sessi on määritelty Maanmittauslaitoksen työjärjestyksessä ja Maanmittauslaitoksen tulosohjaus- ja ta-
lous -ohjeistossa. Tulosohjaukseen osallistuvat keskushallinto tehtäväjakonsa mukaisesti ja toimin-
tayksiköiden johtajat.

2.2.3.1. Toiminta- ja taloussuunnittelu, tulossopimukset ja raportointi
Maanmittauslaitoksen vuosittain tapahtuva strategiatyöskentely painottuu syys-lokakuulle. Sen tulok-
sena valmistuu toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS). Suunnittelun valmistelu on jatkuvaa ja vastuu
siitä on keskushallinnolla. Valmistelussa huomioidaan yksikköjen TTS-asiakirjojen painotukset sekä
huhtikuussa käytävän pääjohtajan ja yksiköiden johtajien välisten tuloskeskustelujen kehitysarviot.
Strategiset tavoitteet on ryhmitelty tuloskolmion (tulosprisman) peruskriteerien mukaisiin kokonai-
suuksiin (Kuva 4).

Kuva 16. Tuloskolmio

Strategiset tavoitteet perustuvat toimintayksikkö- ja laitostasolla tunnistettuihin toimintaympäris-
tön muutoksiin, niiden analysointiin ja niiden perusteella tehtyihin valintoihin. Maanmittauslaitoksen
toiminnan vaikuttavuus kohdistuu yhteiskuntaan ja asiakkaisiin. Aihekohtaisilla hallinnonalan ja
Maanmittauslaitoksen omilla erillisstrategioilla syvennetään strategisia linjauksia.

TTS-suunnittelu luo pohjan seuraavalle tulossopimuskierrokselle, jolloin sovitaan tehtävistä ja
toimenpiteistä tarkemmin. Vuosikellon mukaisella TTS-prosessilla vyörytetään strategia koko organi-
saatioon. Maanmittauslaitoksen TTS-asiakirja on pohja yksikköjen toiminta- ja taloussuunnitelmien
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laadinnalle. Yksiköiden johtotiimit valmistelevat TTS-esityksensä vuosittain käytäviin tulos- ja kehi-
tyskeskusteluihin. Suunnitelmia valmistellaan tiimien kanssa ja esitykset käsitellään yksiköiden YT-
ryhmissä tai yksikkö-kokouksissa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi. Pääjohtajan
ja yksiköiden johdon välisissä tuloskeskusteluissa arvioidaan vuosittain edellisen kauden toiminta ja
käsitellään yksikön TTS-asiakirjan painopistealueet. Samassa yhteydessä yksikön johtaja yhdessä pää-
johtajan, ylijohtajan ja kartastotöiden maanmittausneuvoksen kanssa arvioi maakunnalliset painotuk-
set ja asiakasodotukset.

Pääjohtaja ja yksikön johtaja tekevät yksikön vuotuisen tulossopimuksen. Tulossopimuksen si-
sältö määräytyy voimassa olevan toimintastrategian mukaan. Maanmittauslaitoksessa on kaikilla or-
ganisaation tasoilla tulossopimusmenettely ja tulosohjausmekanismi. Tärkeimmät yksiköiden tulosso-
pimusten strategiset painotukset sisältyvät myös yksiköiden tulosmatriisien tavoitteisiin. Yksikön joh-
to arvioi osana tulossopimusprosessia painotuksen oikeellisuutta ja esittää keskushallinnolle omat ja
mahdollisesti myös henkilöstön painotusta koskevat näkemykset. Yksiköt jakavat tulossopimuksensa
prosesseittain ja tiimeittäin ns. tiimisopimuksiksi. Tiimisopimukset varmistavat, että henkilöstö tuntee
tavoitteet ja toimii niiden saavuttamiseksi. Vuosittain yksikkö saa toiminnastaan ja tuloksista kes-
kushallinnon kirjallisen palautteen.

Keskushallinto ja toimintayksiköt seuraavat kuukausittain tulostavoitteiden toteutumista seuran-
tajärjestelmien avulla. Toimintayksiköt raportoivat keskushallinnolle tavoitteiden toteutumisesta ja ta-
louden tilasta elokuun väliraportilla ja vuosiraportilla.

2.2.3.2. Keskushallinnon rooli tulosohjauksessa Maanmittauslaitoksessa
Keskushallinnolla on keskeinen rooli Maanmittauslaitoksen tulos- ja resurssiohjauksessa niin maa- ja
metsätalousministeriön kuin toimintayksikköjen suuntaan. Keskushallinto purkaa ministeriötasoiset
strategiset tavoitteet ja ministeriön ohjauksen toimintayksikköjen kautta toimeenpantaviksi Maanmit-
tauslaitoksessa. Keskushallinto ohjaa toimintayksiköiden toimintaa niin maksullisen kuin budjettira-
hoitteisen toiminnan osalta valtakunnallisia tavoitteita palveleviksi. Sen takia esimerkiksi maanmitta-
ustoimistoissa maksullisen toiminnan osuus vaihtelee toimistojen kesken ollen viime vuosina 50 - 70
% liikevaihdosta, valtakunnallisissa tukiyksiköissä 0 - 100 % liikevaihdosta. Ohjauksen kulmakiviä
ovat toiminta- ja taloussuunnitelma,tulossopimus, tulosneuvottelut ja johdon tapaamiset.

Tulossopimukset

Ohjaustasojen välillä tehdään vuosittaiset tulossopimukset seuraavasti:
maa- ja metsätalousministeriön ja Maanmittauslaitoksen välillä
Maanmittauslaitoksen pääjohtajan ja toimintayksiköiden tulossopimus

Ministeriön kanssa tehty tulossopimus ja sitä yksityiskohtaisempi toimintayksiköiden (so. maan-
mittaustoimistojen ja valtakunnallisten tukiyksiköiden) sopimusten ja vireillä olevien tai suunnitelma-
vuonna asetettavien kehittämisprojektien yhteenveto kootaan yhdeksi suunnitelma-asiakirjaksi
”Maanmittauslaitoksen tulostavoitteet vuonna X”.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maanmittauslaitoksen tulossopimus

Ministeriön ja MML:n välinen tulossopimuksen valmistelu alkaa syyskaudella talousarvioehdotuksen
alustavien tulostavoitteiden pohjalta. Tulosneuvottelussa käydään läpi tarkastusta vaativat kohdat en-
nen kuin Maanmittauslaitoksen toimintayksiköiden tulossopimuksista neuvotellaan.

Sopimusluonnos käsitellään ministeriön kanssa käytävässä neuvottelussa ennen sopimusvuoden
alkua. Sopimuksen hyväksyy ministeri.

Tulossopimus sisältää seuraavat kohdat:
TTS-kauden strategiset tavoitteet
Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet
Taloudelliset voimavarat
Seuranta ja raportointi
Liitteet, tuloksellisuuden tunnusluvut ja taloudelliset voimavarat

Toimintayksiköiden tulossopimukset
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Seuraavan vuoden tulostavoitteista ja resursseista sovitaan keskushallinnon ja toimintayksiköiden vä-
lisellä tulossopimuksella, jonka avulla

varmistetaan Maanmittauslaitoksen strategisten tavoitteiden toteuttaminen
sovitaan tavoitteista niin, että ministeriön kanssa sovittavat koko laitoksen tavoitteet on mah-
dollista toteuttaa

Budjettirahoitteisen ja maksullisen toiminnan ohjaus eroavat toisistaan. Keskushallinnon ohjaus-
ote on kattavampi budjettirahoitteisessa toiminnassa. Maksullista toimintaa säätelee pääasiassa tuot-
teiden ja palvelujen kysyntä, ts. markkinaohjaus, ja keskushallinnon ohjaus painottuu laatu- ja suun-
taamiskysymyksiin sekä toiminnan kattavuuteen. Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta keskushallin-
to huolehtii ohjauksellaan myös palvelutasoerojen alueellisesta tasaamisesta ja toiminnan taloudelli-
suudesta.

Osittain budjettirahoitteisen ja maksullisen toiminnan rajaus sovitaan maa- ja metsätalousminis-
teriön kanssa. Pääpiirteissään rajaus menee seuraavasti:

Budjettirahoitteinen toiminta sisältää rekisterien ylläpidon, arkiston, toimitusten rekisteröinnin,
maasto- ja karttatietokannat, tilusjärjestelyt, kirjaamisasiat viranomaismerkintöjen ja perusparannusten
osalta, pienimittakaavaiset tietokannat, paikkatietojen yhteiskäytön kehittämisen, tuotannon tuen ja
kehittämisen sekä kansainväliset toiminnan. Tulossopimuksella tilataan yhteiskunnan tarvitsema bud-
jettirahoitteinen tuotanto ja kehittämistehtävät, sovitaan tuotantomääristä, tuotannon ja tietojen laadus-
ta ja kehittämisestä sekä työn omakustannushinnasta, jonka keskushallinto tulouttaa yksikölle budjetti-
tuottoina.

Maksullinen toiminta käsittää julkisoikeudellisina suoritteina toimitukset, KR- ja KTJ-otteet,
päätökset, asemakaavan pohjakartan hyväksymisen, kaupanvahvistuksen sekä kirjaamisasiat. Tulos-
sopimuksella sovitaan tavoitteet palvelukyvylle y. laatutekijöille, tuotekehitykselle, toiminnan kannat-
tavuudelle sekä toimitusten osalta myös taloudellisuudelle (yksikkökustannukset).

Taloudellinen kokonaistavoite esitetään tulossopimuksessa tuloslaskelmana.
Tulossopimuksen talousarviolaskelma osoittaa toimintamenomomentin ja kiinteistötoimitusten

tukemismomentin määrärahat sekä muista lähteistä saatavaksi arvioidun rahoituksen.
Budjettirahoituksen tuotannon osalta käytetään kehysmenettelyä.
Tulossopimukseen sisältyy tulospalkkioiden perusteena toimiva tulosmatriisi, johon otetaan kes-

keisimmät tavoitteet ja tulospisteidenlaukeamisrajat. Tavoitteen ylittävistä tuloksista ansaitaan tulos-
pisteitä.

Tulossopimukset valmistellaan keskushallinnon ja toimintayksiköiden yhteistyöllä ko. vuoden
alkuun mennessä. Sopimuksen allekirjoittaa pääjohtaja ja toimintayksikön johtaja.

Toiminta- ja taloussuunnitelmat

Maanmittauslaitoksen kehittämisen suunta ja toimintastrategiat ja tavoitteet dokumentoidaan maa- ja
metsätalousministeriön ohjeiden mukaiseksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Suunnitelmakausi kat-
taa seuraavan TA-vuoden ja kolme sitä seuraavaa vuotta.

Suunnitelma tarkistetaan vuosittain syyskaudella. Pääjohtaja hyväksyy suunnitelman ja se lähe-
tetään ministeriöön.

Strategiatyötä tehdään keskushallinnossa läpi vuoden. Suunnittelussa otetaan huomioon myös
toimintayksiköiden omissa TTS:aan esittämät kehittämistarpeet.

Kukin Maanmittauslaitoksen toimintayksikkö laatii oman TTS:n, johon dokumentoidaan laitok-
sen strategisten tavoitteiden toteuttaminen ko. yksikössä. Edellinen MML:n toiminta- ja taloussuunni-
telma toimii yksikkötason suunnittelun kehyksenä. TTS on luonteeltaan suuntaa antava.

Seuranta

Ulkoinen seuranta: Sovittujen tavoitteiden toteutumisesta ja talouden tilasta raportoidaan maa- ja met-
sätalousministeriölle elokuun lopuntilanne väliraportilla ja vuositulokset tilinpäätösasiakirjoilla, jotka
tehdään talousarvioasetuksen ja Valtiokonttorin määräysten mukaisesti. Elokuun väliraportti ja tilin-
päätös käsitellään ministeriön ja pääjohtajan välisissä tulosneuvotteluissa.
Sisäinen seuranta: Toimintayksiköt raportoivat keskushallinnolle tavoitteiden toteutumisesta ja talou-
den tilasta elokuun väliraportilla ja vuosiraportilla. Kuukausittaista kehitystä seurataan Maanmittaus-
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laitoksen yhteisellä johdon järjestelmällä (JOHI-järjestelmä) sekä keskushallinnossa että toimintayk-
siköissä.

Johtamisen avuksi on määritelty tulosprisman mukainen Maanmittauslaitoksen tuloskortti, joka
käsittää strategisen mittariston.

Toimintayksiköiden vuositulokset arvioidaan yksikkökohtaisesti pääjohtajan johdolla keväällä
käytävissä tulosneuvotteluissa.

Tulossopimusten valmistelun ja seurannan aikataulutus on kuvattu Maanmittauslaitoksen vuosi-
kellossa.

2.2.3.3. Prosessiohjaus
Maanmittauslaitoksen koko toiminta on organisoitu asiakaslähtöisesti määriteltyjen ydinprosessien
pohjalta. Tavoitteena on hyvä asiakaspalvelu sekä yhtenäinen laatu ja tuottavuuden jatkuva paranemi-
nen. Toiminta- ja ohjausjärjestelmä perustuu ydinprosesseihin ja tukiprosesseihin oheisen prosessikar-
tan osoittamalla tavalla (Kuva 17).

Kuva 17. Maanmittauslaitoksen prosessit

Ydinprosessit

Maanmittauslaitoksessa strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeimmät tuotantotehtävät
hoidetaan ydinprosesseissa. Niiden toimintaa ja johtamista tukevat tukiprosessit. Valtakunnallisten
ydinprosessien omistajia ovat pääjohtajan nimeämät keskushallinnon henkilöt. Prosessinomistajien
apuna ovat valtakunnalliset prosessitiimit.

Prosessitiimien tehtävinä on mm.
ohjata ja seurata prosessien tilaa
käynnistää prosessin arviointi
laatia ja ylläpitää prosessin käsikirjaa ja muuta ohjeistusta
kehittää prosessimittareita
käsitellä prosessin palautteet ja kehittämisideat
käynnistää ja seurata prosessin kehittämishankkeita

Budjettirahoitteinen tuotanto tehdään pääosin, maasto- ja rajatietotuotanto- (MARA), rekisteri-
tietojen ylläpito- (RETI) sekä tilusjärjestelyprosesseissa (TJ). Julkisoikeudellinen tuotanto tuotetaan
kirjaamis- (KIR), perustoimitus- (PETO) ja arviointitoimitus- (ARTO) prosesseissa. Tietopalvelu ja ti-
laustuotanto tehdään tietopalvelut - (TIETO) prosessissa. Ydinprosessien toiminta on kuvattu osapro-
sesseittain prosessitiimien Intranet-sivuilla.
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Tukiprosessit

Tukiprosesseilla tarkoitetaan hallinnon (henkilöstö-, talous-, tieto-, ja yleishallinto) prosesseja, joilla
tuetaan ja mahdollistetaan tuotantotehtävien tarkoituksenmukainen, taloudellinen ja laillinen toteutus.
Tukitehtäviä ovat myös tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, joilla tavoitellaan asiakaslähtöisiä,
ajanmukaisia ja luotettavia palveluita ja tuotteita. Niitä kehitetään asiakastarpeiden pohjalta lainsää-
dännön antamien puitteiden perusteella ja ministeriön kanssa sovittujen periaatteiden mukaan.

Henkilöstöstrategia on sisällytetty toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Strategiaa toteutetaan henki-
löstöprosessin henkilöstösuunnittelun palkinnan, hyvinvoinnin, henkilöstön kehittämisen ja henkilös-
töasiain hoidon osaprosesseissa.

Taloudellisten resurssien hallinta perustuu valtion talousarviosta annettuun lakiin ja asetukseen.
Näiden lisäksi toiminnan ja talouden kaikkiin osa-alueisiin sovelletaan pääjohtajan vahvistamaa
Maanmittauslaitoksen taloussääntöä.

Tietohallinto tukee Maanmittauslaitoksen toimintaa teknologiaosaamisen, tietojärjestelmäkehit-
tämisen sekä näiden johtamisen kautta. Se tukee Maanmittauslaitoksen toimintaa kytkemällä yhteen
substanssitoiminnan ja -osaamisen, teknologiaosaamisen ja tietojärjestelmäkehittämisen, tietoturvalli-
suuden sekä näiden johtamisen.

Lainsäädännön kehittämistarpeiden seuranta ja ministeriön avustaminen säädösvalmistelussa on
keskushallinnossa lainsäädännöstä ja yleishallinnosta vastaavalla maanmittausneuvoksella.

Maanmittauslaitoksessa viestinnästä vastaa pääjohtaja. Viestinnän paino-pisteet määritellään toi-
minta- ja taloussuunnitelmassa. Sen pohjalta tehdään viestinnän vuosittainen toimintasuunnitelma,
jonka pääjohtaja hyväksyy. Yksikkökohtainen vastuu viestinnän järjestämisestä, suunnittelusta, toteu-
tuksesta ja arvioinnista on ensisijaisesti toimintayksikön johtajalla.

Maanmittauslaitoksen sisäisestä tarkastuksesta huolehtivat pääjohtajan tehtävään määräämät kes-
kushallinnon henkilöt. Sisäinen tarkastus toimii suoraan pääjohtajan alaisuudessa.

Pääjohtaja vastaa laitostasoisesta sidosryhmätoiminnasta. Toimintayksiköissä vastuu on yksikön
johtajalla.

Materiaalivoimavarojen suunnittelu tehdään tulosohjausprosessissa laitos-, toimintayksikkö- ja
henkilökohtaisella tasolla. Muiden voimavarojen hallinta käsitellään prosessikäsikirjoissa ja työohjeis-
sa.

Prosessit toimintayksiköissä

Maanmittaustoimistoissa prosessit vastaavat laitostasoisia prosesseja. Valtakunnallisissa yksiköissä
prosessit ovat laitostasoisten prosessien mukaisia yksikön tehtävän mukaan. Yksiköiden prosessit on
kuvattu yksiköiden työjärjestyksissä ja laatukäsikirjoissa.

Prosessien kehittäminen

Prosessinomistajat laitostasolla ja prosessivastaavat tuotantoyksikkötasolla saavat tietoa mittareiden
avulla toiminnasta ja tuotteiden laadusta. Asiakkailta saadaan tuotteisiin ja palveluun liittyvä palaute
suoraan KAIKU-palautejärjestelmän avulla. Maanmittauslaitoksen tuotantohenkilökunta tuo esiin
prosessien ja lainsäädännön kehittämistarpeita, jotka tulevat esiin asiakas- ja sidosryhmäkontakteissa.
Nämä kirjataan myös KAIKU-palautejärjestelmään. Tätä tietoa käytetään prosessien parantamiseen.

Prosessien jatkuvan parantamisen varmistamiseksi niitä arvioidaan järjestelmällisesti. Itsearvi-
oinnin viitekehyksenä Maanmittauslaitoksessa käytetään Euroopan laatupalkintokriteeristöä (EFQM).
Tämän lisäksi toimintayksiköissä tehdään johdon katselmuksia joko prosesseittain tai toiminnoittain.
Johdon katselmuksilla varmistetaan järjestelmän toimivuus.

Toimintayksiköiden prosessien rakenne ja toiminta ja prosessien käyttöön tuotettujen työvälinei-
den hyödyntäminen varmistetaan sisäisin auditoinnein. Prosessinomistajat päättävät auditoinneista.
Auditoinnissa tarvittavat resurssit varataan tulosohjausprosessissa prosessinomistajien laatimaan vuo-
sittaiseen auditointisuunnitelmaan. Auditoinnin tuloksena syntyvät auditointiraportit menevät sekä yk-
sikön johdolle että prosessinomistajalle tiedoksi ja jatkotoimenpiteitä varten. Yksikön johtaja raportoi
prosessinomistajalle auditointiraportin perusteella käynnistettävät kehittämistoimet.

Tarvittaessa käytetään myös laitoksen ulkopuolista auditointia.
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Projektit

Maanmittauslaitoksen kehittämistoiminta toteutetaan pääasiassa projekteina. Projektitoiminnan johto-
ryhmän tehtävänä on laitoksen projektisalkun johtaminen, laitostasoisten strategisten kehittämisasioi-
den käsittely, laitostasoisten projektien asettamisen esittely pääjohtajalle ja laitostasoisten projektien
aikataulu- ja resurssikysymysten käsittely.

Projekti käynnistyy projektin asettamiskirjeellä. Jos projektissa on mukana henkilöitä muista toi-
mintayksiköistä kuin kehittämiskeskuksesta, projektin asettaa pääjohtaja. Toimintayksikön sisäiset
projektit asettaa yksikön johtaja. Projektin asettajan tehtävänä on varmistaa, että projekti on MML:n
tavoitteiden mukainen ja ettei se ole ristiriidassa toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) kanssa.

2.2.4. Maanmittaustoimistojen johtamisjärjestelmä
Maanmittauslaitoksen johtamisjärjestelmä ja organisaatio on määritelty maanmittauslaitoksesta anne-
tussa laissa (505/1991) ja asetuksessa (1631/993) sekä Maanmittauslaitoksen työjärjestyksessä.

Pääjohtaja johtaa Maanmittauslaitosta. Pääjohtajan alaisena toimivat valtakunnallisten yksiköi-
den johtajat ja maanmittaustoimistojen johtajat sekä keskushallinto.

Keskushallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää maanmittaushallintoa ja Maanmittauslaitoksen
toimintaa sekä vastata laitoksen yhtenäisyydestä ja yleisestä hallinnosta. Keskushallinnon toiminnan
yksityiskohtaisesta järjestämisestä määrätään pääjohtajan erillismääräyksillä. Keskushallinnon johta-
jiston muodostavat pääjohtajan lisäksi ylijohtaja, keskushallinnon kaksi maanmittausneuvosta sekä
tietohallinto-, talous- ja henkilöstöjohtaja.

Ydin- ja tukiprosesseilla on prosessinomistajat, joiden tehtävänä on laitostasoinen prosessien ke-
hittäminen, prosessien määrittely, prosessin käsikirjan laatiminen ja ylläpito, prosessien ohjaaminen ja
seuranta, prosessien arviointi, muun ohjeistuksen antaminen, prosessimittareiden kehittäminen, pro-
sessiin liittyvien asiakaspalautteiden ja kehittämisideoiden käsittely sekä vastuu tuotteista, palveluista,
tietojärjestelmistä ja tietovarastoista. Keskushallinnon prosessinomistajat toimivat prosessien kehittä-
misen ohjaajina. Prosessinomistajien ja -tiimien tehtävät määrätään erillismääräyksin. Keskushallin-
non ylijohtaja ja kartastotöiden maanmittausneuvos ovat ydinprosessin omistajien esimiehiä. He myös
johtavat ja koordinoivat ydinprosesseja. Prosessien ohjaus on kytketty prosessinomistajien kautta tu-
losohjaukseen.

2.2.4.1. Johtoryhmä
Johtoryhmä toimii pääjohtajan apuna. Johtoryhmään kuuluvat pääjohtajan lisäksi ylijohtaja, maanmit-
tausneuvokset, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja ja tietohallintojohtaja, kaksi maanmittaustoimistojen
edustajaa ja kaksi valtakunnallisten tuotanto- ja palveluyksikön edustajaa sekä henkilöstön edustaja.
Keskushallinnon viestintäpäälliköllä on läsnäolo-oikeus johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän ko-
koonpano ja tehtävät on määrätty Maanmittauslaitoksen työjärjestyksessä.

2.2.4.2. Muita keskushallinnon johtavia toimielimiä
Projektitoiminnan johtoryhmän tehtävänä on ohjata laitoksen toiminnan ja tietojärjestelmien kehittä-
misen projektien muodostamaa kokonaisuutta. Projektitoiminnan johtoryhmässä ovat edustettuina
keskushallinto ylijohtajan johdolla, maanmittaustoimistot, atk-keskus, hallintopalvelukeskus, kehittä-
miskeskus ja tietopalvelukeskus.

Johdon HR - ryhmän tehtävänä on tukea Maanmittauslaitoksen johtamista ja edistää sen kehitys-
tä luomalla henkilöstöprosessin kaikille osa-alueille yhtenäisiä linjauksia ja pelisääntöjä. Tavoitteena
on lisätä henkilöstön kohtelun yhdenmukaisuutta ja tasa-arvoa toimintayksiköiden välillä sekä levittää
toimintayksiköiden hyviä HR -käytäntöjä. Henkilöstöjohtamisen päätökset tehdään Maanmittauslai-
toksen päätöksentekojärjestelmän mukaisesti. Ryhmään kuuluvat kaikki toimintayksiköiden johtajat,
ja se toimii henkilöstöjohtajan johdolla.

Laadunhallintatiimin tehtävänä on huolehtia yleisesti laadunhallinnan kehittämisestä Maanmitta-
uslaitoksessa. Sen vastuulla on Maanmittauslaitoksen johtamisen käsikirjan ylläpito. Tiimissä ovat
edustettuina keskushallinto maanmittausneuvoksen johdolla, kehittämiskeskus ja maanmittaustoimis-
tot.

Tietoturvallisuusryhmä huolehtii Maanmittauslaitoksen tietoturvallisuuspolitiikan toteuttamises-
ta. Ryhmässä ovat edustettuina keskushallinto, maanmittaustoimistot, atk-, hallintopalvelu-, ilmakuva-
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ja kehittämiskeskus. Ryhmä toimii tietohallintojohtajan johdolla.

2.2.4.3. Yhteistyö henkilöstöjärjestöjen kanssa
Yhteistoiminnassa noudatetaan valtion yhteistoimintalain mukaisia menettelytapoja, ”Sopimus yhteis-
toiminnasta maanmittauslaitoksessa” sopimusta sekä voimassa olevaa valtiovarainministeriön ja pää-
sopija-järjestöjen välillä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa tehtyä sopimusta. Laitosta-
solla toimii Maanmittauslaitoksen johdon ja henkilöstöryhmien neuvottelukunta (YTN) ns. vuosikel-
lon mukaisessa rytmissä. Palkkausjärjestelmää kehitetään ja sen soveltamista seurataan henkilöstö-
järjestöjen ja työnantajan yhteisessä ryhmässä. Henkilöstön edustajat osallistuvat yhteistoimintaneu-
vottelukuntatyöskentelyn lisäksi asioiden valmisteluun monissa muissa työ- ja projektiryhmissä.

2.2.5. Maanmittauslaitoksen strategiset tavoitteet
Maanmittauslaitoksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu yhteiskuntaan ja asiakkaisiin. Strategiana on
keskittyä ydintehtäviin. Niitä ovat lakisääteiset tehtävät ja niissä syntyvät tietovarastot; lainhuudatus-
ja kiinnitysrekisteri, kiinteistörekisteri ja maastotietokanta. Maanmittauslaitoksen tietovarastojen pitää
olla kattavia ja helposti hyödynnettäviä. Palvelustrategiana on, että asiakkaita palvellaan luotettavasti,
nopeasti, oikeudenmukaisesti ja yhdenmukaisesti maan eri osissa. Keskeisten valtakunnallisten paik-
katietoaineistojen yhteiskäytön kehittäminen kuuluu myös Maanmittauslaitoksen toimintaperiaattee-
seen (Kuva 18).

2
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Strategiakartta

MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA

Kuva 18. Maanmittauslaitoksen strategiakartta

Prosessien ja rakenteiden osalta strategiana on parantaa prosessien suorituskykyä ja laatua erityi-
sesti kehittämällä maanmittauslaitoksen ydintoiminnoissa käyttämiä tietojärjestelmiä ja yhdenmukais-
tamalla tuotantoprosessit alueellisesti hajautetussa tuotanto-organisaatiossa. Johtamista kehitetään tu-
kemaan toimintaa prosesseissa ja tiimeissä.

Uudistumisen ja työkyvyn kohdalla henkilöstön jaksaminen, hyvinvointi ja työyhteisön avoin ja
kannustava työilmapiiri ovat keskeisiä strategisia tavoitteita. Henkilöstön pitää osata ja kehittyä muut-
tuvien tarpeiden ja strategioiden mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa ammattitaitoisen työvoiman
saatavuus, sillä työvoiman vaihtuvuus tulee olemaan suurta henkilöstön ikärakenteen vuoksi.

Talouden ja resurssien osalta strategiana on, että toiminta on taloudellista ja asetettujen tavoittei-
den mukaisesti kannattavaa. Budjettirahoitus varmistetaan ja tulorahoitus turvataan. Henkilöstön mää-
rän pitää olla tasapainossa maksullisen toiminnan kysynnän ja budjettirahoituksen kanssa. Maanmitta-
uslaitoksella pitää olla käytössään toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset työvälineet ja tilat.

Tasapainoisen onnistumisen viitekehystä käytetään myös strategian jalkauttamiseen ja organi-
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saation suorituskyvyn arviointiin. Ydinprosessien omistajat arvioivat määritellyille asiakaslähtöisille
ydinprosesseille asetettujen laatu- ja palvelutavoitteiden saavuttamista. Ydinprosessien omistajat työs-
kentelevät laitoksen keskushallinnossa tulosohjaustiimissä, joten prosessien ohjaus on kytketty osaksi
tulosohjausta.

2.2.6. Maanmittaustoimistojen henkilöstö
Maanmittauslaitoksen henkilöstömäärä toimintayksiköittäin (28.2.2011):

Maanmittauslaitos Henkilöä %
Maanmittaustoimistot 1 587 82,7 %
Valtakunnalliset tuotanto- ja palveluyksiköt 297 15,5 %
Keskushallinto 34 1,8 %
Yhteensä 1918 100 %

Taulukko 8. Maanmittauslaitoksen henkilöstö

Yksikkö Yhteensä Toimipaikka lkm Yksikkö Yhteensä Toimipaikka lkm
MMK 34 Helsinki 32 ESUOMI 273 Helsinki 46

Lahti 1 Hämeenlinna 81
Turku 1 Lahti 45

KEKE 124 Helsinki 105 Lohja 44
Hämeenlinna 8 Oulu 2
Kouvola 2 Porvoo 55
Kuopio 1 VASU 177 Maarianhamina 14
Rovaniemi 3 Salo 22
Turku 1 Turku 141
Vaasa 4 PISA 181 Huittinen 13

ILMA 24 Helsinki 24 Ikaalinen 15
ATK 49 Alajärvi 1 Pori 54

Helsinki 8 Tampere 99
Hämeenlinna 22 KASU 82 Kouvola 53
Joensuu 1 Lappeenranta 29
Jyväskylä 6 ESAVO 80 Mikkeli 61
Kajaani 1 Savonlinna 19
Kouvola 1 PSAVO 75 Iisalmi 16
Kuopio 1 Kuopio 59
Lahti 2 PKAR 70 Joensuu 63
Oulu 2 Nurmes 7
Pietarsaari 1 KESU 101 Jyväskylä 82
Tampere 1 Saarijärvi 19
Turku 1 POH 227 Alajärvi 13
Vaasa 1 Kokkola 45

HAL 44 Helsinki 30 Närpiö 9
Huittinen 1 Seinäjoki 73
Joensuu 1 Vaasa 87
Jyväskylä 1 PPOH 142 Oulu 96
Kajaani 1 Ylivieska 46
Kouvola 1 KAIKO 66 Kajaani 44
Mikkeli 3 Kuusamo 22
Oulu 3 LAPPI 113 Inari 8
Turku 2 Kemijärvi 9
Vaasa 1 Rovaniemi 77

TIPA 32 Helsinki 34 Tornio 19
ARK 24 Helsinki 2

Jyväskylä 22
Taulukko 9. Maanmittauslaitoksen henkilöstömäärä yksiköittäin
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Toteuma
2010

Suunni-
telma
2010

Toteutunut
suunni-
telmasta

Budjettirahoitteinen toiminta
KR:n perusparannus ja korjaaminen 140,6 158,4 88,8 %
Muut budj.rah.rekisteritehtävät 35,3 34,4 102,6 %

Säädösperusteisten rekisterien ylläpito yht 175,9 192,7 91,2 %
Tilusjärjestelyt 58,4 62,2 93,9 %
ARTO-budjettirahoitteinen 19,7 21,1 93,0 %
Kirjaamisasiat-budjettirahoitteinen 13,1 60,7
Maasto- ja rajatietotuotanto

Kiintopisteet 9,2 9,7 94,6 %
Maastotiedot 193,1 201,8 95,7 %
Maastokartat 12,4 14,3 86,3 %
Pienimittakaavaiset tuotteet 6,2 8,0 77,7 %

Maasto- ja rajatietotuotanto yhteensä 220,9 233,9 94,4 %
Kehittäminen 75,5 76,2 99,1 %
Tuotannon tuki 30,1 31,8 94,7 %
Muu budjettirahoitteinen

Arkiston hoito ja perusparannus 8,3 7,3 112,8 %
Sähk. arkiston tuotanto 13,6 11,9 114,0 %
Kansainvälinen yhteistyö 7,8 8,3 94,2 %
Muu budjettirahoitteinen toiminta 80,4 79,2 101,5 %

Muu budjettirahoitteinen toiminta yhteensä 110,0 106,7 103,1 %

Budjettirahoitteinen toiminta yhteensä 704,1 785,3 89,7 %

Maksullinen toiminta
Julkisoikeudellinen tuotanto

Varsinaiset toimitukset 620,9 619,5 100,2 %
Kirjaamisasiat 198,3 141,1 140,6 %
Muu julkisoikeudellinen tuotanto 7,5 6,5 116,3 %

Julkisoikeudellinen tuotanto yhteensä 826,7 767,0 107,8 %
KTJ-tietopalvelu 4,2 4,2 101,2 %
Markkinatuotanto

Tietopalvelu 20,0 22,1 90,6 %
Tilaustuotanto 7,8 10,0 77,5 %

Markkinatuotanto yhteensä 27,8 32,1 86,5 %
Maksullinen toiminta yhteensä 858,7 803,3 106,9 %
Tukipalvelut ja yhteiset 1)

Henkilöstöprosessi 25,3 27,2 93,0 %
Talousprosessi 32,5 31,9 101,7 %
Tietohallintoprosessi 50,3 49,7 101,1 %
Johtaminen ja toiminnan ohjaus 48,1 48,7 98,7 %
Asiakaspalvelu, markkinointi 103,9 96,8 107,4 %
Muut yhteiset 64,8 55,7 116,3 %

Yhteiset yhteensä 324,7 310,0 104,8 %
TOIMINTA YHTEENSÄ 1 887 1 899 99,4 %

HENKILÖTYÖVUODET  (htv)

Taulukko 10. Maanmittauslaitoksen henkilöstö toiminnoittain

Prosessi Toteuma 2010
Arviointitoimitusprosessi ARTO 278,25
Kirjaamisprosessi KIR 211,36
Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi MARA 220,87
Kehittäminen, tuotannon tuki ja muu budjettirahoitteinen tuotanto 231,05
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Perustoimitusprosessi PETO 314,51
Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi RETI 178,67
Tietopalvelut- prosessi TIETO 154,57
Tilusjärjestelytoimitusprosessi TJ 65,2
Tukipalvelut ja yhteiset 233,01
Yhteensä 1 887,48
Taulukko 11. Maanmittauslaitoksen henkilöstö prosesseittain

Toteuma 2010
lkm %-

osuus
Henkilöstön lukumäärä
31.12.2010 yhteensä, josta

1884 100 %

vakinainen henkilöstö, miehet 776 43,90 %
vakinainen henkilöstö, naiset 990 56,10 %
Yhteensä 1 766 100 %

määräaikainen henkilöstö, miehet 65 55,10 %
määräaikainen henkilöstö, naiset 53 44,90 %
Yhteensä 118 100 %

kokoaikainen henkilöstö, miehet 788 41,80 %
kokoaikainen henkilöstö, naiset 940 49,90 %
Yhteensä 1728 91,70 %

osa-aikainen henkilöstö, miehet 53 2,80 %
osa-aikainen henkilöstö, naiset 103 5,50 %
Yhteensä 156 8,30 %
Taulukko 12. Maanmittauslaitoksen henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan (toteuma 2010)

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2010 oli yhteensä 1 884, josta työsuhteisten osuus oli 14,3 %.

Koulutusaste Lukumäärä
% koulutusasteen
mukaan

% sukupuolen
mukaan

Naiset Miehet Yht. Naiset Miehet Yht. Naiset Miehet Yht.
Perusaste/tuntematon

72 27 99 6,9 3,2 5,3 72,7 27,3 100
Keskiaste

524 185 709 50,2 22,0 37,6 73,9 26,1 100
Alempi korkea-kouluaste

82 184 266 7,9 21,9 14,1 30,8 69,2 100
Ylempi korkeakouluaste

107 254 361 10,3 30,2 19,2 29,6 70,4 100
Tutkijakoulutus

4 8 12 0,4 1,0 0,6 33,3 66,7 100

Yhteensä 1043 841 1884 100 100 100 55,4 44,6 100
Taulukko 13. Maanmittauslaitoksen henkilöstön koulutusrakenne 31.12.2010

Tehtävä Lukumäärä
Johto 25
Esimiehet 111
Asiantuntijat* 1700
Toimistohenkilöstö** 82
Yhteensä 1 918

Taulukko 14. Maanmittauslaitoksen henkilöstö tehtävän mukaan
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*) Henkilöstö, joilla ylempi korkeakoulu- tai korkea-asteen tutkinto. Lisäksi kaikki, jotka toimivat
maanmittaus-, kiinteistö- tai kirjaamisasioiden substanssitehtävissä.
**) Nimikkeet: Sihteeri, toimistosihteeri, hallintosihteeri, hankintasihteeri, taloussihteeri, henkilös-
tösihteeri, myös 6 virastomestaria

Palkkausjärjestelmä

Maanmittauslaitoksen tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutuvuuteen perustuva PAL-
MA- palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön 1.3.2002 Maanmittauslaitoksen, Maanmittauslaitoksen
Tekniset MATE ry:n sekä JUKO ry:n välisellä sopimuksella. Järjestelmä on rakennettu Maanmittaus-
laitoksen lähtökohdista, ja tätä näkökulmaa edelleen kehitettiin keväällä 2009 tehdyissä virka- ja työ-
ehtosopimuksissa.

Palkkausjärjestelmän soveltamisalaan kuuluu koko henkilöstö lukuun ottamatta laitoksen ja toi-
mintayksiköiden johtoa sekä harjoittelijoita. Jokaisella soveltamisalaan kuuluvalla työntekijällä on
oma, henkilökohtaistettu toimenkuvansa.  Toimia on tällä hetkellä 1830.

Johdon palkkaukseen sovelletaan johdon järjestelmää.
Lisäksi käytössä on toimintayksiköiden tulosohjaukseen kytketty, vuonna 1994 käyttöön otettu

tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkiojärjestelmä ei sisälly palkkausjärjestelmäsopimukseen. Tulos-
palkkion piirissä on palkkausjärjestelmäsopimuksen soveltamisalaan kuuluva henkilöstö.

Vaativuuden mukainen (VAATI) palkanosa

Toimen vaativuuden kriteereitä ovat toimen luonne ja vaikuttavuus, ammattitaito (koulutus ja mini-
mikokemus), ongelmanratkaisu (ratkaisujen vaativuus ja harkintavalta) ja vuorovaikutus (kontaktien
luonne ja yhteistyön laajuus).

Vaativuustasoja on 14, joista käytössä luokat 4 - 14. Henkilöstöstä 43 % kuuluu alimpiin (4 - 6))
vaativuustasoihin, 19 % ylimpiin (11 - 14) ja 38 % keskimmäisiin tasoihin (7 - 10).

Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva (HENKI) palkanosa

Henkilökohtaiset vuositavoitteet asetetaan ja vastaavasti suoriutuminen arvioidaan vuotuisissa tulos-,
tavoite- ja kehityskeskusteluissa. Kriteerit ovat tuloksellisuus (painoarvo 50 %), osaaminen (painoar-
vo 25 %) ja toimintatapa (painoarvo 25 %). Jokaisella kriteerillä on useita alakohtia. Tavoitteiden
asettamisessa sovelletaan niitä alakohtia, mitkä kulloinkin ovat tarkoituksenmukaisia toimintayksikön
tulostavoitteiden ja työntekijän kehittymisen näkökulmasta.

Suoriutumisen arviointitulos (asteikko 1-5) kytkeytyy VAATI- palkkaan arviointitulosta vastaa-
van prosenttiportaikon avulla (alaraja-yläraja määritelty). Suurin palkitsevuus / kannustavuus on ra-
kennettu arviointivälille 3 - 4,5.  HENKI- palkanosa voi maksimissaan olla 45 % VAATI- palkasta.

VAATI- ja HENKI- dokumentaatiot (tehtävänkuvaus ja vaativuuden arviointi sekä tavoitteiden
asetanta ja suoriutumisen arviointi) toimivat excel-pohjaisena työkirjana.

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkio voi olla 1,5 – 4,5 % laitoksen PALMA- palkkausjärjestelmässä olevan henkilöstön brut-
tovuosipalkkasummasta. Palkkio maksetaan toimintayksikön vuosittaisten, tulosmatriisissa yksilöity-
jen tulostavoitteiden ylittämisestä samansuuruisena kaikille siihen oikeutetuille henkilöille. Toimin-
tayksikön johtajan on mahdollista jakaa 50 % tulospalkkiosta hyvin menestyneille tiimeille ja projek-
teille.

Palkkausjärjestelmän kehittäminen

Palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen suoriutumisen mukainen palkanosa uudistettiin vuoden 2009
VES- ja TES- sopimuksin. Samalla sovittiin vaativuuden mukaisen palkanosan uudistamisesta.

VAATI- palkkausjärjestelmää kehitetään laitoksen tuleviin tarpeisiin.  Tavoitteena on laitoksen
toimintastrategiaa ja johtamista tukeva sekä osaamisen kehittämiseen ja monitaitoisuuteen kannustava
järjestelmä. Menossa on laitoksen työtehtävien organisoinnin selvittäminen toimintayksiköissä sekä
tarkoituksenmukaisten toimikokonaisuuksien etsintä.
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Neuvotteluja järjestelmästä ei ole aloitettu.

2.2.7. Maanmittaustoimistojen aluejako ja toimipaikkaverkosto
Maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hallintopaikoista annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen (170/2009) mukaan.

Maanmittauslaitoksen maanmittaustoimistot ja niiden toimialueet ovat seuraavat:

1. Etelä-Suomen maanmittaustoimisto muodostuu Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen
ja Päijät-Hämeen maakuntien alueista;

2. Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto muodostuu Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan
maakuntien alueista;

3. Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto muodostuu Pirkanmaan ja Satakunnan maa-
kuntien alueista;

4. Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto muodostuu Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maa-
kuntien alueista;

5. Etelä-Savon maanmittaustoimisto muodostuu Etelä-Savon maakunnan alueesta;
6. Pohjois-Savon maanmittaustoimisto muodostuu Pohjois-Savon maakunnan alueesta;
7. Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto muodostuu Pohjois-Karjalan maakunnan alueesta;
8. Keski-Suomen maanmittaustoimisto muodostuu Keski-Suomen maakunnan alueesta;
9. Pohjanmaan maanmittaustoimisto muodostuu Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-

Pohjanmaan maakuntien alueista;
10. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto muodostuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alu-

eesta lukuunottamatta Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken kuntia;
11. Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto muodostuu Kainuun maakunnan sekä Kuusamon,

Pudasjärven ja Taivalkosken kuntien alueista; ja
12. Lapin maanmittaustoimisto muodostuu Lapin maakunnan alueesta.

Em. asetuksen 2 §:n mukaan Etelä-Suomen ja Kaakkois-Suomen maanmittaustoimistot ovat
suomenkielisiä suomenkielisten ja kaksikielisiä kaksikielisten kuntien osalta. Kummankin maanmitta-
ustoimiston toimialueen asukkaiden enemmistö on suomenkielinen.

Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan maanmittaustoimistot ovat suomenkielisiä suomenkielisten,
ruotsinkielisiä ruotsinkielisten ja kaksikielisiä kaksikielisten kuntien osalta. Kummankin maanmittaus-
toimiston toimialueen asukkaiden enemmistö on suomenkielinen.

Muut kuin 1 ja 2 momentissa mainitut maanmittaustoimistot ovat suomenkielisiä.
Asetuksen 3 §:ssä on määrätty maanmittaustoimistojen hallintopaikat. Maanmittaustoimistojen

hallintopaikat ovat seuraavat:

1. Etelä-Suomen maanmittaustoimisto on Hämeenlinnassa;
2. Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto on Turussa;
3. Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto on Tampereella;
4. Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto on Kouvolassa;
5. Etelä-Savon maanmittaustoimisto on Mikkelissä;
6. Pohjois-Savon maanmittaustoimisto on Kuopiossa;
7. Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto on Joensuussa;
8. Keski-Suomen maanmittaustoimisto on Jyväskylässä;
9. Pohjanmaan maanmittaustoimisto on Vaasassa;
10. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto on Oulussa;
11. Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto on Kajaanissa; ja
12. Lapin maanmittaustoimisto on Rovaniemellä.

Lisäksi maanmittaustoimistolla voi olla tarpeen mukaan alueellisia palvelupisteitä, joiden perustami-
sesta päättää Maanmittauslaitos.



47

Kuva 21. Maanmittaustoimistot

2.2.8. Maanmittauslaitoksen IT-toimintamalli, maanmittaustoimistojen käyttä-
mät tietojärjestelmät ja IT-henkilöstö

Maanmittauslaitoksen keskeiset tuotantojärjestelmät kiinteistö- ja maastotietotuotantoon sekä niistä
annettaviin tietopalveluihin on toteutettu viimeisten 15 vuoden aikana.
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Kuva 20. Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmäkartta

Tietojärjestelmäkartassa on kuvattu kaikki keskeiset Maanmittauslaitoksen ydinprosesseissa (7
kpl) käytettävät tuotantosovellukset, tietovarastot sekä niistä tietopalvelua tarjoavat sovellukset ja tie-
topalvelurajapinnat. Sovellusten toteuttamisen peruslähtökohtana on ollut sovellusten ja tietovarasto-
jen vahva keskinäinen integrointi siten, että data löytyy vain kertaalleen yhdestä tietovarastosta ja so-
vellukset pystyvät käyttämään ao. dataa ilman kopiointi- ja sen jälkeistä ajantasaistustarvetta. Maan-
mittauslaitoksen tietohallintomallissa tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito ja tuotanto muodostavat
synergisen kokonaisuuden.  Maanmittauslaitoksen ydinprosessien tietojärjestelmäkokonaisuus on ko-
ko toiminnan kannalta kriittinen ”tuotantokone”, jota kehitetään strategisen tulosohjauksen ja syste-
maattisen projektitoiminnan avulla.

Maanmittauslaitoksen ydintoimintojen tietojärjestelmien pitkän tähtäimen kehittämistavoitteina
ovat asiakaslähtöiset tuotteet, palvelut ja prosessit verkossa siten, että kiinteistöjen vaihdanta, lain-
huudattaminen, kiinnittäminen, muodostaminen ja rekisteröinti tehdään todellista ympäristöä simuloi-
vassa virtuaalimaailmassa perustuen valtakunnan kattaviin sijaintitarkkoihin ilmakuviin, 3D-maasto-
ja kiinteistötietoihin. Maanmittauslaitoksen tuotanto- ja palveluprosessit ovat valtakunnallisia.
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MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA

AsiakkaatLiiketoimintayhteistyö
Verkkotietopalvelut

MML:n tietohallintomalli

Projektitoiminnan johtaminen

IT-palveluiden tuottaminen

Ydinprosessien jatkuva parantaminen

Hankintatoimi ja kilpailutus

Strategiatyö

Tuotanto

Ydinprosessit
Perustoimitus (PETO)

Arviointitoimitus (ARTO)
Tilusjärjestelytoimitus (TJ)

Säädösperusteisten rekisterien ylläpito (RETI)
Maasto- ja rajatietotuotanto (MARA)

Kirjaamisprosessi (KIR)
Tietopalvelut (TIETO)

Tietopalvelurajapinnat
(WMS, WFS, HTTP/Rest)

Selaintietopalvelut

Sidosryhmäyhteistyö ja -tuotanto (Puolustusvoimat, Kunnat, VRK, Liikennevirasto …)

Lait, asetukset, valtion tietohallinto-ohjaus

Tulostepalvelut (https)

Kuva 21. Maanmittauslaitoksen tietohallintomalli

Pitkäaikaisen määrätietoisen kehittämisen seurauksena tietotekniikan ja tietojärjestelmien rooli
on asteittain muuttunut sisäisen toiminnan tuesta laitoksen yhdeksi ydinosaamiseksi. Tietotekniikka
on kriittinen toiminnan osatekijä.

Maanmittauslaitoksen Atk-keskus ja Kehittämiskeskus ovat keskeisessä asemassa tietohallinto-
mallin mukaisessa toiminnassa. Myös muut valtakunnalliset yksiköt - Arkistokeskus, Hallintopalvelu-
keskus, Ilmakuvakeskus ja Tietopalvelukeskus - toimivat tietohallintomallin mukaisesti vastaten omi-
en toimintojensa kehittämisestä. Tässä selvityksessä käsitellään lähinnä Atk-keskuksen ja Kehittämis-
keskuksen toimintaa.

Maanmittauslaitoksen Atk-keskus tuottaa perustietotekniikan palvelut toimintayksiköille ja tur-
vaa tietotekniikan osalta Maanmittauslaitoksen toimintojen häiriöttömyyden ja jatkuvuuden niin ydin-
toimintojen kuin tukitoimintojen osalta. Tässä merkityksessä se kehittää ja ylläpitää kaikkiin laitoksen
yksikköihin palvelunsa ulottavaa tietokoneverkkoa ja siihen kuuluvia laitoksen tietoliikennejärjestel-
mää, lähiverkkopalveluita ja kulloinkin tarvittavan tyyppisiä ja laatuisia tietokoneita ja niiden varus-
ohjelmistoja.

Atk-keskuksen vastuulla on pääsynhallinta, käyttäjätunnushallinta ja identiteetin hallinta. Näiden
merkitys korostuu tilanteessa, jossa on useita osapuolia palvelun tuottajina. Tämän tyyppiset järjes-
telmät ja niihin liittyvät prosessit ovat kriittisiä, koska niiden toimivuus on edellytyksenä muiden jär-
jestelmien toimimiselle.

Atk-keskuksen tuottamat palvelut ovat tavallisia perustietotekniikkapalveluja laajempia. Atk-
keskuksella on substanssiläheistä osaamista mm. maastomittauslaitteissa, ja se tarjoaa HelpDesk-
konseptin laitoksen substanssituille. Lisäksi Atk-keskus räätälöi teknologiaa Maanmittauslaitoksen
ydintoiminnan erityistarpeisiin.

Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmien käytön ja tietotekniikan tuki annetaan monesta tukipis-
teestä (ATK-tuki, JAKOkii-tuki, MARA-tuki, ARKKI-tuki, KIR-tuki, MYY-tuki) siten, että kaikissa
tukitapauksissa varmistetaan tarvittava substanssiosaaminen tietotekniikkaosaamisen rinnalla jo tuen
antamisen ensimmäisessä vaiheessa. Käytössä on yhteinen työnohjausjärjestelmä, jonka avulla tuki-
pyynnöt ovat kaikkien tukihenkilöiden ja asiantuntijoiden nähtävillä. (Tarvittaessa siirto oikealle osaa-
jalle tapahtuu järjestelmän avulla käyttäjää vaivaamatta).  HelpDesk-järjestelmän kautta meni vuonna
2010 yhteensä 46 232 tukipyyntöä, joista Atk-keskuksen hoitama osuus oli 26 673 kpl ja muiden tuki-
pisteiden osuus 19 650 kpl.

Maanmittauslaitoksen Kehittämiskeskuksen tehtäviin kuuluvat ydinprosessien tietojärjestelmien
kehittäminen, ylläpito ja käytön tuki. Kehittämiskeskuksen asiakkaita ovat maanmittaustoimistot,
muut Maanmittauslaitoksen toimintayksiköt, kunnat, valtion viranomaiset, yritykset ja kansalaiset.
Maanmittauslaitoksessa yli 1700 henkilöä käyttää kehittämiskeskuksen rakentamia ja ylläpitämiä tie-
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tojärjestelmiä.
Maanmittauslaitoksen tietohallintohenkilöiden kokonaismäärä on 140, joista 86 työskentelee

Kehittämiskeskuksessa, 46 Atk-keskuksessa ja loput 8 muissa valtakunnallisissa palveluyksiköissä.
Henkilöstön lisäksi kartoitettiin käytössä olevat perustietotekniikkaan kuuluvat palvelut. Perus-

tietotekniikassa on 25,5 htv. He työskentelevät 13 paikkakunnalla, pääosin Hämeenlinnassa, Helsin-
gissä ja Jyväskylässä.

Ydintoimintaan liittyviä keskeisiä järjestelmiä on noin 40 ja henkilöstö- sekä taloushallintoon
liittyviä järjestelmiä on 13.

Keskeiset ydintoimintaan liittyvät tietojärjestelmäuudistukset

Kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmän uudistaminen on meneillään. Uusi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri
ja uudistetut kirjaamisratkaisujen prosessit otetaan käyttöön vuoden vaihteessa 2012/2013. Uudista-
minen edellyttää muiden substanssitietojärjestelmien laaja-alaista sopeuttamista uudistettuun kirjaa-
misjärjestelmään. Sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat lait on
säädetty. Sähköisen kiinteistönvaihdannan tietojärjestelmän toteuttamiskilpailutus on nyt meneillään.
Tavoitteena on ottaa uusi järjestelmä käyttöön vaiheittain vuosien 2013 ja 2014 aikana.

Toinen keskeinen muutos liittyy INSPIRE-direktiin toimeenpanoon. INSPIRE- direktiivi, kan-
sallinen laki ja asetus paikkatietoinfrastruktuurista edellyttävät toisaalta säädöspohjaisen tukipalvelun
antamista ja toisaalta tietopalvelurajapintojen rakentamista Maanmittauslaitoksen tietovarannoille.
INSPIRE- direktiivin tavoiteaikataulut ulottuvat aina vuosille 2017 ja 2019.
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3 MAHDOLLISEN SIIRRON VAIKUTUKSET

3.1 Organisaatiovaikutukset

Säädökset mahdollistavat toimintamallin, jossa kaikissa aluehallintovirastoissa ei ole kaikkia viittä
vastuualuetta. Jos maanmittaustoimistojen tehtävät siirrettäisiin aluehallintovirastoihin, ne organisoi-
taisiin kuitenkin omaksi vastuualueekseen kaikkiin kuuteen aluehallintovirastoon. Perusteluna tälle
on, että aluehallintovirastojen lukumäärää ei ole siirron vuoksi mahdollista lisätä. Kuutta toimialuetta
harvempaa verkostoa ei nähdä toiminnallisesti eikä taloudellisesti perusteltuna.

STM

Strateginen ohjaus
Toiminnallinen ohjaus
Strategisen ohjauksen yhteistyö

Strateginen ohjaus
Toiminnallinen ohjaus
Strategisen ohjauksen yhteistyö

Maistraatit

Työsuojelu (5)

•Vakavien työtapaturmien
sekä ilmoitettujen
ammattitautien
ja työperäisten sairauksien
syiden selvittäminen ja
niiden ehkäisy
•Muu asiakasaloitteinen
valvonta
•Viranomaisaloitteinen
valvonta
•Tuotevalvonta
•Osallistuminen työrikosten
käsittelyyn

Poliisi (3)

•Vastuualueelle kuuluva
alueellinen viranomais-
yhteistyö
•Peruspalvelujen arviointi
poliisitoimen osalta
•Varautumisen ja
valmiussuunnittelun

yhteensovittaminen
poliisitoimen
osalta
•Muut poliisin hallinnosta
annetussa laissa ja
asetuksessa
säädettävät poliisin tehtävät

Ympäristö-
luvat (4)

•Vesilain mukaiset asiat
•Ympäristönsuojelulain
mukaiset asiat

Aluehallinnon tietohallintopalvelut
-yksikkö

Pelastustoimi
ja
varautuminen
(6)

•Pelastustoimi
•Varautumisen yhteen-
sovittaminen

Hallintopalvelut-vastuuyksikkö (6)
Kootut tukitehtävät

Kunnat

OKM OM VM YMSM
MMM

MMV

Maanmittaus (6)

•Tehtävät

Kuluttaja-
virasto

Kilpailu-
virasto

Tukes

TEM

Kuluttaja-
virasto

Kilpailu-
virasto

Tukes

TEM

Evira

Peruspalvelut,
oikeusturva ja
luvat (6)

•Sosiaali- ja terveydenhuolto
•Ympäristöterveyden huolto
•Alkoholihallinto
•Opetustoimen palvelut
•Kuluttaja- ja kilpailuasiat
•Peruspalvelujen arviointi
•Muut tehtävät

Ylijohtaja

Kuva 22. Maanmittaustoimistot osana AVI-organisaatiota

Maanmittauksen toimialan tuotannolliseksi ja tulosohjaukselliseksi keskusvirastoksi muodostettaisiin
Maanmittausvirasto (MMV) maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen. Maanmittausvirasto muo-
dostuisi nykyisen Maanmittauslaitoksen keskushallinnosta ja valtakunnallisista tuotanto- ja palvelu-
yksiköistä (so. kehittämiskeskuksesta, hallintopalvelukeskuksesta, atk-keskuksesta, arkistokeskukses-
ta, ilmakuvakeskuksesta ja tietopalvelukeskuksesta).

Nykyisten valtakunnallisten tuotanto- ja palveluyksiköiden tehtävistä osa (henkilöstö-, talous- ja
ICT- peruspalvelut) siirtyisi valtakunnallisiin palvelukeskuksiin tai aluehallintovirastoihin siirtymä-
ajan jälkeen siltä osin kun tehtävissä on kysymys alueellisesta toiminnasta. Sen sijaan koko valtakun-
taa palvelevien tuki- ja tuotantopalveluiden keskittäminen uuteen maanmittausvirastoon olisi tarkoi-
tuksenmukaista. Näitä olisivat esimerkiksi tuotannon substanssijärjestelmien tuki ja kehittäminen, val-
takunnallisten sähköisten tietopalvelujen kehittäminen ja tuki, arkistotoimesta huolehtiminen, ilmaku-
vatuotanto ja laserkeilaus. Maanmittausvirasto omistaisi maanmittauksen toimialan ydinprosessit. Sen
lisäksi maanmittausvirasto omistaisi ja määräisi valtakunnallisista perusrekistereistä; esimerkiksi kiin-
teistötietojärjestelmästä, kiinteistörekisteristä, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä, maastotietojärjestel-
mästä, kiinteistöjen kauppahintarekisteristä sekä paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisestä. Aluehal-
lintovirastojen maanmittauksen toimiala päivittäisi edellä mainittuja rekistereitä sovitulla tavalla.
Maanmittausviraston sisäiseen organisointiin ei työryhmä ota kantaa.
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3.2 Vaikutukset johtamiseen

Jos siirto toteutettaisiin, nykyisten 12 maanmittaustoimiston maanmittausjohtajan sijasta toimintoja
johtaisi kuusi aluehallintovirastojen maanmittaustehtävien vastuualueen johtajaa. Johtajien vir-
kanimikkeenä on tehtäväalueen mukainen johtaja-virkanimike. Vastuualueen johtaja kuuluu toiminto-
jen yhteensovittamisesta huolehtivaan johtoryhmään.

Aluehallintovirastoa johtaa viraston johtaja, virkanimeltään ylijohtaja, joka vastaa viraston toi-
minnan tuloksellisuudesta ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta. Vastuualuetta johtaa vastuualueen
päällikkö. Vastuualueen päällikön nimittää toiminnallisesta ohjauksesta päävastuussa oleva ministe-
riö. Maanmittauksen vastuualueen päällikön nimittäisi maa- ja metsätalousministeriö tai maanmittaus-
tehtäviä ohjaava keskushallinnon yksikkö. Nimittävän viranomaisen tulee kuulla asianomaista alue-
hallintovirastoa. Vastuualueen päällikkö nimittää vastuualueensa henkilöstön.

Asioiden ratkaisemista määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. Ylijohtaja ratkaisee ne asiat, joi-
ta ei ole työjärjestyksessä osoitettu muun virkamiehen ratkaistaviksi. Nykyisistä aluehallintoviraston
viidestä vastuualueesta neljän toimivaltaan kuuluvat asiat ratkaisee kuitenkin asianomaisen vastuualu-
een johtaja, jollei niitä ole säädetty tai vastuualueen työjärjestyksessä määrätty muun virkamiehen rat-
kaistaviksi tai jollei päätöksenteosta ole toisin säädetty. Maanmittaustoimistojen tehtäviin liittyvä rat-
kaisuvalta voidaan myös määritellä edellä kuvatulla tavalla.

Viraston päällikön valtaa ottaa ratkaistavakseen vastuualueella hoidettavia asioita on laissa alue-
hallintovirastoista rajoitettu työsuojelun, ympäristölupa-asioiden ja poliisitoimen asioiden osalta.
Mahdollisen siirron yhteydessä huolehditaan lainsäädännöllisesti, että maanmittauksen toimialan osal-
ta on käytössä vastaavat rajoitukset, joilla voidaan turvata tarvittavilta osin ratkaisuvallan säilyttämi-
nen yksinomaan maanmittauksen toimialan tehtäviä hoitavalla vastuualueella.

3.3 Vaikutukset strategiseen ja toiminnalliseen ohjaukseen

Jos siirto toteutettaisiin, maa- ja metsätalousministeriön nyt maanmittauslaitosta ohjaava funktio tulisi
liittää osaksi aluehallintovirastojen strategista ohjausta. Tämä tapahtuisi käytännössä aluehallintovi-
rastojen tulosohjaustyöryhmän ja ohjausryhmän jäsenyyden kautta. Ohjausryhmään kuuluu jo nyt
maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö. Tulosohjaustyöryhmään nimettäisiin maanmittauk-
sen keskushallinnon edustaja.

Aluehallintovirastojen yleishallinnollinen ohjaus kuuluu valtiovarainministeriölle.

Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus kiinnittyy kahteen asiakirjaan
aluehallintovirastojen strategia-asiakirja, joka laaditaan hallituskaudeksi ja on kaikille alue-
hallintovirastoille yhteinen. Strategia-asiakirjan sisältö tarkistetaan tarvittaessa vuosittain
aluehallintovirastokohtainen strateginen tulossopimus

Aluehallintovirastojen strategia-asiakirjaan sisällytettäisiin maanmittausta koskevien tehtävien
strategiset tavoitteet ja resurssit näiden tavoitteisen saavuttamiseksi. Taloudelliset resurssit määritel-
täisiin sen mukaan, mikä rahoitusmalli valittaisiin. Strategia-asiakirja valmistellaan edellä mainitussa
yhteistyömenettelyssä. Jos asiakirjan sisällöstä ei muuten päästä yksimielisyyteen, asian ratkaisee val-
tioneuvosto.

Strategisen tulossopimuksen valmistelemisesta aluehallintovirastolle vastaa valtiovarainministe-
riö yhteistyössä ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen sekä tarvittavilta osin maakun-
nan liittojen kanssa. Maanmittauksen keskushallinnon edustajat osallistuisivat sekä strategia-asiakirjan
että strategisten tulossopimusten valmisteluun. Jos rahoitusmalliksi tulisi nykyisen maanmittauslaitok-
sen toimintamenomomentin säilyttäminen, talousarviomenettely säilyisi nykyisellään. Strategia-
asiakirja ja strateginen tulossopimus korvaisivat oman momentin mallissa taloudellisia resursseja lu-
kuun ottamatta tts-asiakirjat. Asiakirjojen valmisteluaikataulu noudattaisi aluehallintovirastojen edellä
kuvattua vuosikelloa.

Mahdollisella siirrolla ei olisi vaikutusta maanmittauksen toiminnalliseen ohjaukseen, koska se
säilyisi edelleen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Maanmittausvirasto voisi halutessaan
tehdä maanmittauksen vastuualueiden kanssa toiminnalliset tulossopimukset.

Maanmittauksen prosessiohjauksen järjestelmä säilytetään mahdollisen siirron toteutuessa.
Maanmittauksen keskushallinnon yksikön henkilöt olisivat nykyiseen tapaan ydinprosessien omistajia



53

ja heidän apunaan toimisivat valtakunnalliset prosessitiimit.

3.3.1. Taloudellisesta ohjauksesta
Maanmittaustoimistot

Maanmittaustoimistojen määrärahat ovat osa maanmittauslaitoksen määrärahoja, jolle on valtion talo-
usarviossa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokassa, kiinteistö- ja paikkatietoinfra-
struktuurin luvussa toimintamenomomentti 30.70.01 Maanmittauslaitoksen toimintamenot. Vuoden
2011 talousarviossa momentille on myönnetty nettomäärärahaa 53 906 000 euroa.

Maanmittauslaitoksella on käytettävissään myös momentti 30.70.40 Kiinteistötoimitusten tuke-
misesta aiheutuvat menot. Momentin kautta rahoitetaan tilusjärjestelytoiminnan yhteydessä tehtäviä
perusparannushankkeita. Momentilta ei makseta maanmittaustoimistojen hallinnon kustannuksia, vaan
ainoastaan mainittujen hankkeiden toteuttamiskustannuksia.

Taloudellisessa ohjauksessa maanmittauslaitos muodostaa siten kokonaisuuden, johon kuuluu
sekä maanmittauslaitoksen keskushallinto, sen alaiset kuusi valtakunnallista palvelu- ja tuotantoyk-
sikköä sekä aluetasolla 12 maanmittaustoimistoa. Maanmittauslaitoksen keskushallinto voi myönne-
tyn määrärahan puitteissa suunnata määrärahoja maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksen mu-
kaisesti sekä organisatorisesti pystysuorassa suunnassa että alueellisen painotustarpeen mukaisesti.
Maanmittauslaitos muodostaa prosessikokonaisuuden, kuten muistiossa on toisaalla tarkemmin kuvat-
tu.

Huomattava osa maanmittaustoimistojen välisestä määrärahojen jakautumisesta määräytyy käy-
tännössä maksullisen palvelutoiminnan volyymin mukaisesti. Maksullisen palvelutoiminnan merkitys
on suuri. Maanmittauslaitoksen bruttomenoista katetaan maksullisen palvelutoiminnan tuloilla noin 60
%. Maanmittaustoimistojen tasolla tarkasteltuna maksutulorahoituksen merkitys on vielä suurempi.

Aluehallintovirastot

Aluehallintovirastojen määrärahat ovat eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta valtiovarainministeriön
hallinnonalan pääluokassa, valtion alue- ja paikallishallinnon luvussa, toimintamenomomentilla
28.40.01 Aluehallintoviraston toimintamenot. Vuoden 2011 talousarviossa momentille on myönnetty
nettomäärärahaa 50 005 000 euroa.

Työsuojelun ja poliisin määrärahat ovat toimitilamenoja ja virastopalveluja lukuun ottamatta
omilla toimintamenomomenteillaan.

Aluehallintovirasto on monialainen virasto, jonka toiminnallisesta ohjauksesta vastaa kunkin
toimialan ministeriö tai sen alainen keskushallinnon virasto.

Määrärahat jaetaan aluehallintovirastojen kesken ohjaavien viranomaisten välisessä strategisessa
yhteistyössä. Ohjaavia asiakirjoja ovat strategia-asiakirja, jossa määritellään tärkeimpien yhteisten ta-
voitteiden lisäksi vuotuiset määrärahat hallinnonaloittain, ministeriökohtaisesti. Strategia-asiakirjan
pohjalta solmitaan aluehallintovirastojen kanssa strategiset tulossopimukset, jonka valmistelussa mi-
nisteriökohtaiset määrärahat jaetaan kullekin aluehallintovirastolle, joiden tulossopimuksessa määrä-
rahat edelleen näkyvät ministeriökohtaisesti jaoteltuna. Valtiovarainministeriön otsikon alla ovat toi-
mitilamenot sekä viraston ja virastokokonaisuuden yhteinen hallinto. Virastokokonaisuuden yhteiseen
hallintoon kuuluvat hallinnolliset erikoistumistehtävät, palvelukeskusten käyttö ja tietohallinnon infra-
struktuuri. Ministeriö- ja virastokohtaisissa määrärahoissa otetaan huomioon myös nettoutettavat tulot,
joita aluehallintovirastojen toimintamenomomentilla on runsaat 8 000 000 euroa vuodessa, eli noin 14
% bruttotuloista. Suurin osa tuloista muodostuu ympäristölupahallinnon sekä alkoholihallinnon ja so-
siaali- ja terveysalan muista lupa- ja valvontamaksuista. Kertyneet tulot kohdennetaan kirjanpidossa
vastuualueille ja asianomaisille toiminnoille.

Ministeriö voi käytettävissä olevien määrärahojen ja tuottavuusohjelmaan liittyvien henkilötyö-
vuosisuunnitelmien puitteissa ohjata voimavaroja, myös määrärahoja aluehallintovirastojen kesken.
Voimavarojen siirto eri vastuualueiden kesken aluehallintovirastossa edellyttää ministeriöiden välistä
neuvottelua ja sopimista.

Aluehallintovirastojen välisen voimavarojen tarpeen arvioimiseksi on tehty resurssimittariston
kehittämistyötä, jossa on pyritty löytämään eri toimialoille sellaisia tyypillisiä tunnuslukuja, joista
voidaan saada vertailukelpoisia voimavaratarpeen arvioita. Mittaristoa, jota on tarkoitus jatkuvasti pa-
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rantaa ja täydentää käytetään erityisesti tuottavuustavoitteiden kohdentamiseen niin, että muutaman
vuoden aikavälillä päästäisiin mittariston tulosten antamaan tasapainotilaan. Mittareita ei voida käyt-
tää eri toimialojen välisen resurssitarpeen vertailuun tai määrittelyyn.

Määrärahojen kokoamiseksi sellaisiin kehittämistehtäviin, jotka on järkevää järjestää yhteisesti,
voidaan strategisten tulossopimusten solmimisen yhteydessä määrärahajaossa jättää jakamatta korva-
merkitty osa.

Suurimmat investointitarpeet, jotka käytännössä vaativat määrärahojen keskitystä, liittyvät tieto-
hallintoon. Aluehallinnolla on yhteinen tietohallinto AHTI Ely-keskusten yhteydessä. Sen lisäksi
aluehallintovirastojen tietohallintoon liittyviä tilaajatoimintoja on keskitetty. Substanssiin liittyvien
tietojärjestelmien kehittämisestä vastaa asianomainen ministeriö tai keskushallinnon virasto. Aluehal-
lintovirastojen ja Ely-keskusten perustamisvaiheessa tietohallinnon rakentamisen määrärahoja on
osoitettu erilliselle alue- ja paikallishallinnon kehittämismomentille.

Mallien tunnusomaisia piirteitä

Maanmittauslaitoksen määrärahojen määräytymisen ja jaottelun malli tukee tehokkaasti toimi-
alaltaan tiiviin ja yhtenäisen virastokokonaisuuden ohjausta ja hallintaa.

Aluehallintovirastojen taloudellisen ohjauksen malli on laadittu tukemaan monialaisen viraston,
jolla lukuisa määrä ohjaavia viranomaisia, toiminnallista ja taloudellista ohjausta. Malli on leimalli-
sesti yhteistyömalli. Mallin puitteissa on mahdollista siirrellä taloudellisia voimavaroja virastojen vä-
lillä tarpeen mukaan, mutta menettelyssä on noudatettava sovittuja ja säädettyjä yhteistyötapoja.

Maanmittauslaitoksen mallissa kustannustietoisuus on kokonaisvaltainen ja kustannusten koh-
dentuminen sisäisellä veloituksella maksulliseen palvelutoimintaan ja sen suoritteiden hinnoitteluun
on mallin sisään rakennettu.

Myös aluehallintovirastoissa kustannukset (välilliset ja välittömät) kohdennetaan sisäisen las-
kennan ja sen työaikaseurannan avulla maksullisen palvelutoiminnan eri osa-alueille ja suoritteille.
Viraston ulkopuolella muodostuvat viraston vastuualueiden kustannukset saattavat jäädä piiloon. Tä-
mä koskee ehkä lähinnä substanssitietojärjestelmäkustannuksia. Alkoholihallinnossa tämä on kuiten-
kin ratkaistu siten, että tietty osa aluehallintoviraston alkoholilupa- ja valvontatuloista tilitetään Valvi-
ralle, joka huolehtii valtakunnallisen tietojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Suurempi haaste
oikealle hinnoittelulle on aluehallintoviraston suoritteiden erittäin suuri kirjavuus.

Aluehallintoviraston sisällä työsuojelun ohjausmalli muistuttaa selvästi toimialakohtaisesti re-
surssoitua taloudellisen ohjauksen mallia. Poliisin ohjausmalli aluehallintovirastoon nähden on siinä
määrin poikkeava, että sillä on varsin heikko yhteys aluehallintovirastoon.

Vaikutukset taloudelliseen ohjaukseen

Johtuen maanmittaustoimistojen taloudellisen toiminnan volyymista ja maksullisen palvelutoiminnan
suuresta osuudesta toiminnan rahoituksessa on jatkossa tarkoin pohdittava, olisiko mahdollisen siirron
yhteydessä nykyinen maanmittauslaitoksen toimintamenomomentti säilytettävä nykyisellään kuiten-
kin niin, että toimitilamenot ja tavanomaiset hallintopalvelut rahoitettaisiin aluehallintovirastojen yh-
teisestä toimintamäärärahasta vai olisivatko maanmittaustoimistojen määrärahat osa aluehallintoviras-
ton toimintamenoja kokonaisuudessaan, mikä on aluehallintovirastojen pääsäännön mukainen malli.

3.4 Vaikutukset maanmittauksen tehtävien järjestämiseen alue-
tasolla

3.4.1. Vaikutukset tehtävien alueelliseen jakautumiseen
Maanmittaustoimistoista tehtävineen muodostettaisiin aluehallintovirastoon oma maanmittauk-

sen toimialaa hoitava vastuualue.
Maanmittauksen toimialan eräät keskeiset tehtävät jakaantuisivat alueellisesti seuraavasti vuoden

2010 tietojen perusteella:
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Aluehallintovirasto Pinta-ala
km2

Rekisteriyks
lkma

Maanmittaustoim.
kpl/v

Kirjaamisasioita
kpl/v

Etelä-Suomi 34 398 707 607 4 182 83 113
Itä-Suomi 60 717 406 369 3 463 34 418
Lounais-Suomi (+Åland) 20 901 411 310 2 889 41 533
Länsi- ja Sisä-Suomi 61 567 753 168 5 348 62 869
Pohjois-Suomi 61 866 291 854 2 924 27 801
Lappi 98 982 154 984 1 667 14 043
Yhteensä 338 431 2 725 292 20 473 263 777

Taulukko 15. Maanmittauksen eräiden keskeisten tehtävien jakautuminen aluehallintovirastojen alue-
jaon mukaan

Taulukossa 15 on eräillä tunnusluvuilla kuvattu maanmittauksen toimialan tehtävien suuruutta
kuuden eri aluehallintoviraston kesken. Pinta-ala kertoo aluehallinnonviraston toimialueen maa-alan
ja makean vesialan yhteispinta-alan (so. merien pinta-alat poistettu). Pinta-ala korreloi maastotietotuo-
tannon tehtävän volyymin kanssa, jos kohta kaupunki- ja taajama-alueilla tapahtuu enemmän muutok-
sia kuin harvaan asutuilla alueilla. Rekisteriyksiköiden lukumäärä kiinteistörekisterissä kuvaa säädös-
perusteisten rekisterien ylläpitotehtävien määrää kuin myös niiden perusparannustehtävien määrää.
Sama analogia on tunnistettavissa lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin sekä kauppahintarekisterin ylläpi-
dossa. Maanmittaustoimitusten ja kirjaamisasioiden hakemusten määrä kuvaa suoraan niiden tehtävi-
en määrää. Taulukon perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-
raston alueella maanmittaustoimiala tulisi olemaan Suomen suurin aluehallintovirastojen keskinäises-
sä vertailussa. Sen osuus koko valtakunnan maanmittaustehtävien määrästä tulisi olemaan 24 - 27 %
ja toimintaa tehtäisiin 9 eri paikkakunnalla. Pienin maanmittauksen toimiala tulisi olemaan Lapissa,
jossa alueen pinta-ala olisi valtakunnan suurin, mutta muilla tunnusluvuilla mitattuna sen osuus koko
valtakunnan maanmittaustehtävien määrästä 5 - 7 % välillä. Toimipaikkoja Lapin alueella olisi 4
paikkakunnalla.

Taulukon tunnusluvuilla arvioitaessa maanmittaustoimialan toiminnan suuruus poikkeaisi alue-
hallintovirastojen kesken; eräiden tehtävien kohdalla jopa moninkertaisesti. Maanmittaustoimitusten
suorittaminen ja kirjaamishakemusten ratkaiseminen ovat asiakaslähtöistä maksullista toimintaa, jossa
toiminnan resurssien määrällistä tarvetta ohjaa kysyntä. Muutokset palvelujen kysynnässä edellyttää
maanmittauksen toimialalla paitsi nopeaa reagointikykyä resurssimuutoksiin myös rahoituksen riittä-
vyyden varmistamista. Resursseja voidaan joutua sen johdosta kesken vuoden uudelleen kohdenta-
maan yli toimintayksikkörajojen. Erikokoisissa virastoissa valmiudet vastata muutoksiin poikkeaisivat
ja toiminnan turvaamiseksi kysynnän muutoksissa tulisi olla joustavat rahoitusmekanismit sekä mo-
niosaamiseen perustuvat henkilöresurssit. Valtakunnalliset laatutavoitteet esimerkiksi palvelujen alu-
eellisen tasapuolisuuden ja yhtenäisyyden toteuttamisessa ohjautuisivat paitsi strategisen tulossopi-
muksen myös toiminnallisen tulosopimuksen kautta. Toiminnallisen tulossopimuksen välttämättö-
myys olisi ilmeinen.

Maanmittausvirasto tilaisi aluehallintoviraston maanmittauksen toimialalta sen budjettirahoittei-
sen toiminnan. Aluehallintoviraston maanmittauksen toimiala olisi tuottajan roolissa. Kuinka vaikut-
tavuuden, toiminnallisen tehokkuuden, tuotosten ja laadunhallinnan sekä henkisten voimavarojen hal-
linnan ja kehittämisen tavoitteet asetettaisiin ja jakautuisivat strategisen tulossopimuksen ja toiminnal-
lisen tulossopimuksen kesken, jäisivät yksityiskohtaisemman tehtävien siirtosuunnitelman yhteydessä
ratkaistavaksi. Tosin henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen vastuu olisi ensisijaisesti vir-
kamiesten sijoitusviraston vastuulla. Kuinka maanmittausviraston ja aluehallintoviraston maanmitta-
uksen toimialan rahoituksen järjestäminen määriteltäisiin, jäisi myös myöhemmän selvitystyön koh-
teeksi. Lähtökohtaisesti aluehallintovirastoon siirtyisi maksullinen toiminta kokonaisuudessaan. Se vi-
ranomainen, joka huolehtii maksullisen toiminnan kysynnän vaihtelusta johtuvan rahoitusriskin kan-
tamisen, olisi erikseen selvitettävä.

3.4.2. Vaikutukset tehtäviä ja niiden järjestämistä koskeviin säädöksiin
Maanmittaustoimistojen ja niille kuuluvien tehtävien mahdollinen siirtäminen organisatorisesti osaksi
aluehallintovirastoja edellyttäisi useiden asiaa koskevien säädösten muuttamista. Näitä säädöksiä ovat
ainakin aluehallintovirastoista annettu laki (896/2009) ja valtioneuvoston asetus (906/2009) sekä tä-
män raportin liitteessä mainitut maanmittauslaitosta ja sen tehtäviä koskevat erityissäädökset.
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Maanmittauksen toimialaa koskevat päätöksenteon riippumattomuus- ja puolueettomuusvaati-
mukset, oikeusturvakeinot ja muutoksenhakumenettelyt, rekisterinpitäjävastuut tai niistä johtuvat vel-
voitteet tai muut vastaavat toimialan erityispiirteet on otettava huomioon mahdollisen siirron toteut-
tamisen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että näistä asioista on siirron toteutuessa säädettävä aluehallinto-
virastoissa noudatetuista yleisistä menettelyistä ja periaatteista poikkeavasti. Tämän kaltaisia erityis-
järjestelyjä on jo nyt toteutettu aluehallintovirastojen ympäristölupa-asioiden, työsuojelun valvonnan
ja kilpailuasioiden käsittelyn osalta.

Lisäksi on todettava, että aluehallintouudistuksen yhteydessä annettiin esim. ympäristönsuojelu-
ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa erillinen laki3. On otettava myös huomioon, että jo
voimassa oleva laki aluehallintovirastoista sisältää säännökset viraston sisäisten kollisiotilanteiden
ratkaisemiseksi4. Säännöksessä ohjaavalle ministeriölle on annettu toimivalta määrätä viraston sisäi-
sessä kollisiotilanteessa toinen aluehallintovirasto käsittelemään ja ratkaisemaan asia olisi maanmitta-
uksen toimialan osalta tarkoituksenmukaista antaa toimialaa ohjaavan keskushallinnon viraston tehtä-
väksi.

Edellä mainittujen seikkojen johdosta ja siirron yksityiskohtaisesta toteutustavasta riippuen teh-
tävien siirto saattaisi edellyttää muutoksia seuraaviin aluehallintovirastoista annetun lain säännöksiin,
jotka koskevat lain suhdetta muuhun lainsäädäntöön (3 §), aluehallintovirastojen toimialaa ja tehtäviä
(4 §), aluehallintovirastojen organisointia (5 §), strategisen suunnittelun ja ohjauksen järjestämistä
eräissä tapauksissa (9 §), asioiden ratkaisuvaltaa (12 §), aluehallintoviraston työjärjestystä (13 §), vir-
kojen täyttämistä (14 §), asioiden ratkaisemista eräissä tapauksissa (15 §) ja valtion edustamista (21
§).

Lainsäädäntöteknisesti aluehallintovirastoista annettu laki sisältää vain aluehallintovirastojen eri
toimialoja koskevat yleiset määrittelyt, kun taas viraston kunkin toimialan tehtävien yksityiskohtainen
sääntely tapahtuu toimialaa koskeva erityislainsäädännön kautta.

Toteutustavasta riippuen tehtävien siirto saattaisi lisäksi edellyttää muutoksia seuraaviin aluehal-
lintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksiin, jotka koskevat aluehallintovirastojen
organisaatiota ja tehtäväjakoa (2 §), vastuualueiden sijoittumista aluehallintovirastoihin ja niiden toi-
mialueita (3 §) ja virkojen kelpoisuusvaatimuksia (16 §).

Maanmittaustoimistojen tehtävien siirtämisellä aluehallintovirastojen vastuulle ei olisi vaikutuk-
sia tehtävien aineellisoikeudelliseen sisältöön, koska mahdollinen siirto olisi vain rakenteellinen vi-
ranomaisorganisaatiota koskeva muutos. Siirron toteuttaminen edellyttäisi kuitenkin, että maanmitta-
uksen toimialan (nykyisten maanmittaustoimistojen) tehtäväkohtaiset erityissäädökset tulisi tarkistaa
teknisesti vastaavalla tavalla kuin vuonna 2009 aluehallintouudistuksen yhteydessä tehtiin aluehallin-
tovirastojen nykyisten toimialojen tehtäväkohtaisen erityislainsäädännön osalta (vrt HE 161/2009).
Tässä yhteydessä maanmittauksen toimialan tehtäviä koskevan erityislainsäädännön tarkistaminen
tarkoittaisi käytännössä sitä, että erityislainsäädäntöön tehtäisiin vain toimivaltaista viranomaista kos-
kevat välttämättömät tekniset muutokset. Maanmittauksen toimialan tehtävien aineellisoikeudellisen
sääntelyn sisältöön ei puututtaisi, ellei siihen katsottaisi olevan yksittäistapauksessa erityisiä ja vält-
tämättömiä oikeudellisia perusteita esim. siksi, että ao. säännökset ovat joiltakin osin vanhentuneita tai
ristiriidassa perustuslain säännösten kanssa. Näin ollen maanmittauksen toimialan tehtävistä säädettäi-
siin mahdollisen siirron jälkeenkin vastaavalla tavalla kuin niistä on nyt säädetty maanmittauslaitok-
sesta annetussa laissa ja sitä täydentävissä erityissäädöksissä.

Mahdollisella tehtävien siirrolla ei olisi välittömiä vaikutuksia siihen kuinka maanmittauksen
toimialan tehtävien operatiivinen hoitaminen aluehallintovirastossa käytännössä toteutettaisiin. Tämä
kuuluisi kuten nykyisinkin toimialan sisäiseen toimivaltaan, jolloin toimialan toiminnallinen ohjaus
tapahtuisi maanmittauksen toimialan keskushallinnon (ministeriö ja keskushallinnon virasto) toimesta
sekä tehtävien paikallinen organisointi, järjestäminen ja hoitaminen vastuualueen toimesta.

Maanmittaustoimistojen tehtävien siirto ei vaikuttaisi myöskään toimivallan yleisiin määräyty-
misperusteisiin. Aluehallintovirastojen toimialueista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Virastojen
tehtävien hoitamista koskeva toimivalta on alueellisesti määritelty vastaavalla tavalla kuin maanmitta-
ustoimistojen toimivalta5. Maanmittaustoimistojen tehtävien siirrosta aluehallintovirastoihin ei siis
seuraisi tältä osin mitään muutosta toimivallan yleisiin määräytymisperusteisiin.

Aluehallintovirastoja koskeva lainsäädäntö antaa kuitenkin mahdollisuuden laajentaa aluehallin-

3 Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa (898/2009), joka sisältää erityissäännökset
asioiden käsittelyjärjestyksestä ja ratkaisukokoonpanosta.
4 Laki aluehallintovirastoista 15 §.
5 Laki aluehallintovirastoista 6 § ja laki maanmittauslaitoksesta 4 §.



57

toviraston toimialuetta erikseen määriteltävissä tehtävissä tai tehtäväkokonaisuuksissa toisen aluehal-
lintoviraston toimialueelle tai antaa tietylle aluehallintovirastolle joidenkin tehtävien hoitamiseksi val-
takunnallisen toimivallan. Vastuualueiden sijoittumisesta aluehallintovirastoihin ja virastojen toimi-
alueen laajentamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Aluehallintoviraston toimialueesta sää-
detään valtioneuvoston asetuksella.

3.5 Henkilöstövaikutukset

3.5.1. Henkilöstön aseman järjestäminen aluehallintouudistuksen yhteydessä
Tausta

Uudistuksessa uudelleen organisoiduissa organisaatioissa oli kaikkiaan 5870 htv:tä, joista 4376 sijoit-
tui ELYihin ja 1474 AVI:ihin. Henkilöstö työskenteli kaikkiaan 33 paikkakunnalla. Uudelleen organi-
soitiin kuusi viranomaista, lääninhallitukset, työvoima- ja elinkeinokeskukset, ympäristökeskukset,
ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirit.

Henkilöstöä koskevien asioiden valmistelu

ALKU-uudistuksen valmistelu aloitettiin kesällä 2007 ja uudistus tuli voimaan vuoden 2010 alusta
lukien. Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä ja valmisteluryhmä. Valtakunnallisia työryhmiä oli 26 ja
näillä työryhmillä alatyöryhmiä ja projektiryhmiä. Lisäksi asetettiin alueelliset muutosryhmät, joissa
jäseninä oli perustettaviin virastoihin siirtyvää henkilöstöä. Kaikkiaan uudistusta valmistelevissa työ-
ryhmissä oli mukana noin 1 000 jäsentä. Kaikissa työryhmissä oli mukana valtion henkilöstöä edusta-
vien järjestöjen edustajat.

Uudistuksen henkilöstöön liittyviä asioita valmistelemaan ja koordinoimaan asetettiin henkilös-
tötyöryhmä. Työryhmässä olivat edustettuina kaikkien uudistuksessa mukana olleiden virastojen, val-
tiokonttorin ja henkilöstöä edustavien järjestöjen edustajat. Työryhmän tehtävänä oli henkilöstöasioi-
den yleinen koordinointi sekä alueellisten muutosryhmien tukeminen ja ohjaaminen, henkilöstön si-
joittamissuunnittelun valtakunnallisten periaatteiden kehittäminen ja koordinointi sekä henkilöstön tu-
kitoimenpiteiden keskitetty suunnittelu.

AVI:ille ja ELYille oli asetettu alueelliset muutostyöryhmät, joiden tehtävinä oli alueellisten
toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus. Uusien virastojen henkilöstöstä valittiin henkilöstökoordinaat-
tori, jonka tehtävänä oli henkilöstöä koskevien tukitoimenpiteiden käytännön suunnittelu ja toteutus.

Henkilöstöä koskeva lainsäädäntö

Uudistus toteutettiin antamalla laki aluehallintovirastoista (896/2009), laki elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksista (897/2009) ja laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön
voimaanpanosta (903/2009).

Uudistuksessa mukana olleiden aluehallintoviranomaisten henkilöstö ja vastaavat virat ja tehtä-
vät siirtyivät eräitä johtajan virkoja lukuun ottamatta aluehallintovirastoihin ja elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksiin. Eräät henkilöt siirtyivät maakunnan liittojen palvelukseen. Määräaikaista henki-
löstöä koski sama menettely heidän määräaikaisen palvelussuhteensa ajan. Lakkautettujen johtajan
virkojen tilalle perustettiin uudet virat ja henkilöt nimitettiin näihin virkoihin. Maaherrojen virat lak-
kasivat uudistuksen yhteydessä ja niiden tilalle perustettiin aluehallintovirastojen ylijohtajien virat.

Henkilöstö siirtyi maaherroja lukuun ottamatta uusiin aluehallintoviranomaisiin säilyttäen siir-
tymähetkellä palvelussuhteeseensa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Henkilöstö säilytti siirtymähet-
kellä olevan euromääräisen palkkansa. Virkojen ja tehtävien siirtymiseen ei tarvittu virkamiehen suos-
tumusta, ellei virka tai tehtävä siirtynyt työssäkäyntialueelta toiselle. Maakunnan liittoihin siirtyvän
henkilöstön tuli antaa suostumuksensa siirtoon ennen uudistuksen voimaantuloa.

Valtiovarainministeriö perusti aluehallintovirastojen johtajien virat ja ne täytettiin avoimen ha-
kumenettelyn kautta. Valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö perustivat vastuualueiden ja
palveluyksiköiden päälliköiden virat ja lakkautettujen virkojen tilalle uudet virat, jotka voitiin täyttää
ensimmäistä kertaa haettavaksi julistamatta. Päälliköiden virat täytettiin ilmoittautumismenettelyn pe-
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rusteella.
Aluehallintouudistuksessa mukana olleiden virastojen tehtävien siirtyessä hoidettaviksi toiseen

toimipaikkaan kuin missä niitä oli ennen uudistusta hoidettu, voidaan tehtäviä hoitaa aikaisemmassa
toimipaikassa enintään kolmen vuoden mittaisen siirtymäkauden ajan uudistuksen voimaantulosta.
Henkilöstösiirrot paikkakuntien välillä on pyritty tekemään vapaaehtoisuuden pohjalta ja eläköitymis-
tä ja virkojen aukituloa hyödyntäen. Viranomaisten sisäisistä tehtävien siirrosta päätti asianomainen
virasto.

Yhteistoiminnan järjestäminen aluehallinnon uudistamishankkeessa

Aluehallinnon uudistamishankkeessa henkilöstöä koskevien asioiden käsittelyä varten asetettiin ns.
poikkihallinnollinen yhteistoimintaelin, jossa olivat mukana uudistusta ohjaavien ministeriöiden ja
henkilöstön edustajat. Tässä yhteistoimintaelimessä käsiteltiin mm. henkilöstön asemaan olennaisesti
vaikuttaneet kehittämistoimenpiteet, henkilöstön asemaa koskeneet säännökset, määräykset ja ohjeet,
henkilöstön asemaan vaikuttaneet toimenpiteet sekä virastojen kesken toteutetut virkajärjestelyt ja
useita virastoja koskeneet virka- ja tehtävärakenteen muutokset.

Poikkihallinnollisen yhteistoimintamenettelyn lisäksi yksittäistä virkamiestä tai työntekijää kos-
kevat asiat käsiteltiin ensisijaisesti työnantajan ja kyseisen henkilön välillä. Lisäksi kukin virasto jär-
jesti yhteistoimintalain mukaisia tilaisuuksia yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvissa asioissa.

Käytännön toimet henkilöstöä koskevissa asioissa

Henkilöstötyöryhmä suunnitteli aikataulun ja ohjeistuksen kaikissa uudistuksessa mukana olleissa vi-
rastoissa suoritetuista henkilöstöä koskevista toimenpiteistä. Ministeriöt ja virastot järjestivät infor-
maatio- ja keskustelutilaisuuksia valmistelun eri vaiheissa.

ALKU-hankkeessa tehtiin uudistuksessa mukana olevan henkilöstön sijoittamissuunnitelma sii-
tä, mihin virastoon ja mille paikkakunnalle aluehallintouudistuksen johdosta kukin henkilö sijoitetaan.
Jokaisen henkilön kanssa käytiin tässä yhteydessä henkilökohtainen muutoskeskustelu. Henkilöstön
sijoittamissuunnitelmat sisälsivät seuraavat tiedot:

virasto, jossa henkilö työskenteli ennen uudistusta
paikkakunta, jossa henkilö työskenteli ennen uudistusta
tehtävä/ virkanimike
mihin virastoon henkilö siirtyi uudistuksessa
vastuualue/ yksikkö johon henkilö siirtyi
henkilön virka/työpaikka mahdollisen siirtymäkauden jälkeen
henkilön virka/ työpaikka 1.1.2010 uudistuksen toteutuessa
erityiset osaamisvaatimukset esim. ruotsin kieli
henkilön alustava suostumus, mikäli virka siirtyy työssäkäyntialueelta toiselle
määräaikaisuuden peruste, pituus ja arvio tehtävän jatkumisesta
saavuttaako henkilö 64-vuoden iän vuosina 2010 -2015
henkilön kanssa käydyn muutoskeskustelun ajankohta.

3.5.2. Mahdollisen siirron henkilöstövaikutukset
Maanmittaustoimistojen virka- ja työsopimussuhteinen henkilöstö sekä vastaavat virat ja tehtävät siir-
tyisivät asianomaiseen aluehallintovirastoon. Määräaikainen henkilöstö siirtyisi määräaikaisen palve-
lussuhteensa keston ajaksi.

Perustettavat uudet vastuualueen johtajan virat voidaan virkoja ensi kertaa täytettäessä täyttää
haettavaksi julistamatta. Vastuualueen johtajan virat täytettäisiin sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä,
joka koskee maanmittaustoimistoista aluehallintovirastoihin siirtyvää henkilöstöä. Maanmittaustoi-
mistojen lakkautettavien johtajien virkojen tilalle perustettaisiin uudet virat, joihin kyseinen henkilös-
tö suostumuksensa mukaan nimitetään. Niiden päälliköiden, jotka eivät tule nimitetyiksi vastuualueen
johtajiksi, virkojen nimet muutetaan vastaamaan uusia tehtäviä.

Siirtyvä henkilöstö säilyttäisi siirtymähetkellä palvelussuhteeseensa liittyvät oikeudet ja velvolli-
suudet. Siirron pitkä valmisteluaika mahdollistaisi sen, että henkilöstö siirtyisi suoraan aluehallintovi-
rastojen palkkausjärjestelmään. Siirron yhteydessä aikaisemmin noudatettu tulospalkkausjärjestelmä
siirtyisi sellaisenaan, kunnes myös maanmittauksen tarpeet huomioon ottava tulospalkkiojärjestelmä
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saadaan rakennettua aluehallintovirastoihin. Siirto ei aiheuttaisi muutoksia henkilöstön työskentely-
paikkakunnissa. Virkojen siirtymiseen ei tarvita virkamiehen suostumusta, kun virka ei siirry työssä-
käyntialueelta toiselle.

Tarvittaessa aluehallintoviraston vastuualueen työjärjestyksessä voidaan antaa tarkempia määrä-
yksiä vastuualueen toimintojen järjestämisestä sekä henkilöstön tehtävistä ja työskentelypaikkakun-
nista.

3.6 Vaikutukset aluejakoihin ja toimipaikkaverkkoihin

Maanmittaustoimistojen ja aluehallintovirastojen yhdistäminen toteutettaisiin aluehallintovirastojen
aluejaotusten puitteissa. Tämä merkitsisi, että maanmittaustoimistojen tehtävät ja henkilöstö siirrettäi-
siin vastuualueeksi kuuteen aluehallintovirastoon.

Lapin maanmittaustoimiston toimialue ei muuttuisi lainkaan, kun se yhdistettäisiin Lapin alue-
hallintovirastoon.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon yhdistettäisiin Kainuun-Koillismaan sekä Pohjois-
Pohjanmaan maanmittaustoimistot.

Itä-Suomen aluehallintovirastoon liitettäisiin Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan
maanmittaustoimistot.

Etelä-Suomen aluehallintovirastoon yhdistettäisiin Etelä-Suomen ja Kaakkois-Suomen maanmit-
taustoimistot.

Keski-Suomen ja Pohjanmaan maanmittaustoimistot liitettäisiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal-
lintovirastoon ja jos maanmittaus sijoitettaisiin kuuteen aluehallintovirastoon, liitettäisiin Pirkanmaan-
Satakunnan maanmittaustoimistosta Pirkanmaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Tässä
vaihtoehdossa Lounais-Suomen aluehallintovirastoon liitettäisiin Varsinais-Suomen maanmittaustoi-
misto ja Satakunnan maakunnan alue.

Jos Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston jakaminen halutaan yhdistämisen yhteydessä
välttää, voidaan Länsi- ja Sisä-Suomen (tai Lounais-Suomen) aluehallintovirastoon liittää Keski-
Suomen, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen sekä Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimistot.

Yhdistäminen vaikuttaisi aluejaon kautta maanmittaustoimistojen organisaatioon niin, että yksi-
köiden määrä vähenisi kahdestatoista kuuteen tai viiteen. Samalla yksiköiden koko kasvaisi nykyises-
tä merkittävästikin. Aluehallintovirastojen aluejakoihin yhdistäminen ei vaikuttaisi.

Toiminnallisista lähtökohdista olisi tarpeen säilyttää maanmittaustoimistojen nykyiset toimipis-
teet, koska työ tapahtuu alueilla. Muutos kasvattaisi aluehallintovirastojen toimipaikkojen määrää,
mutta ei yhdistettävien virastojen toimipaikkamäärää kokonaisuutena. Aluehallintovirastolle tulisi uu-
sia sijaintipaikkakuntia kymmenen kappaletta. Muut maanmittaustoimistojen toimipaikat sijaitsevat
samoilla paikkakunnilla kuin aluehallintovirastojen nykyiset toimipaikat.

Toimitilat

Toimitiloissa voisi pitkällä tähtäyksellä olla yhdistämisen ja sitä kautta tilan säästön mahdollisuuksia
olettaen, että valtion toimitilatarve tulevaisuudessa supistuu tuottavuustavoitteiden johdosta. Maan-
mittaustoimistoilla ja aluehallintovirastoilla on molemmilla toimitiloja ainakin 13 paikkakunnalla, jos
pois lasketaan aivan pienet AVIn työskentelypaikat. Samassa kiinteistössä maanmittaustoimisto ja
AVI toimivat Kouvolassa, Vaasassa,Turussa ja Maarianhaminassa. Kuopiossa maanmittaustoimisto ja
AVI ovat naapurirakennuksissa.

3.7 Vaikutukset tietojärjestelmiin

Tietohallintopalveluja koskevat muutokset kohdistuvat seuraaviin osa- alueisiin:
Perustietotekniikka; miten maanmittaustoimistojen IT- infra sovitetaan AVIen käytössä ole
vaan
Nykyisten MML:n järjestelmien käyttö AVI- virastoista; miten nykyiset sovellukset ja järjes-
telmät saadaan käyttöön uudessa virastoympäristössä
Järjestelmien muutokset; mitä muutoksia on tehtävä itse järjestelmiin ja sähköisiin palvelui-
hin
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IT- henkilöstö

3.7.1. Muutoksen läpivienti tietojärjestelmien ja perustietotekniikan osalta
Maanmittaustoimistojen ja aluehallintovirastojen mahdollinen yhdistäminen voidaan tietotekniikan ja
järjestelmien osalta toteuttaa samalla porrastuksella kuin ALKU- hankkeessakin. Lähtökohtana on se,
että tietyllä aikavälillä maanmittaustoimistojen henkilöstö siirtyy päätelaitteineen  AVI- verkon käyt-
täjiksi. Tämä tapahtuu seuraavassa järjestyksessä:

Ensin näytetään AVIn yhteiset, pakolliset palvelut MML:n verkkoon. Tällaisia ovat esimer-
kiksi sähköposti, intranet ja VALDA- asianhallinta. Samalla toteutetaan puhe- ja välityspal-
velujen siirto.
Seuraavassa vaiheessa rakennetaan yhteydet siten, että MML:n sovellukset näkyvät AVI-
verkkoon. Tähän on useita eri vaihtoehtoja.
Lopuksi siirretään maanmittaustoimistojen työasemat AVI- verkkoon.

Tämän hetkisen tiedon mukaan valtion yhteinen työasemaratkaisu pitäisi olla käytettävissä vuo-
den 2012 aikana. Muutos MML:n työasemaympäristön osalta kannattaa toteuttaa työasemasiirtymän
suhteen siten, että maanmittaustoimistot siirtyvät suoraan AVIen käyttöön tulevaan VIPin yhteiseen
työasemaratkaisuun ja viestintäratkaisuun joko yhtä aikaa AVIen kanssa tai AVIen jälkeen. Tällöin
yksi työasemapalveluihin liittyvä välivaihe jää pois.

Muutoksen porrastus

8

Pakolliset yhteiset AVI
palvelut näkyviin MML

verkkoon

MLL järjestelmät
näkyviin  VY- verkon
kautta AVI verkkoon

Työasemat AVI- verkkoon

Vanhojen yhteyksien ja
rakenteiden  purku

Tarvittavat tietojärjestelmien sisäiset muutokset

Muutokset, jotka pakko tehdä ennen
siirtymistä
Sähköposti, asianhallinta, jne.

Eriyttämisen loppuun saattaminen
siirtymisen jälkeen

Kuva 23. Muutoksen porrastus

Organisaatiomuutoksen tapahduttua työasemat ovat edelleen MML:n verkossa ja järjestelmät
toimivat kuten ennekin. Seuraavassa vaiheessa järjestelmät tuodaan AVIen verkkoon käytettäväksi
Valtion yhteisen turvallisen tietoliikenneverkon (VY- verkko) kautta. AVIt liittyvät VY- verkon käyt-
täjiksi 2011 ja Maanmittauslaitoksen on tarkoitus liittyä verkkoon myös.

Järjestelmien näyttäminen VY- verkon kautta on tehtävä ennen kuin työasemia aletaan siirtää
AVI- verkon puolelle.  Sovelluksiin ja niiden tietoliikenteeseen saatetaan joutua tekemään sovittamis-
ta, mutta kustannusten pitäisi jäädä pieniksi. Viimeisessä vaiheessa siirretään työasemat AVI verkon
puolelle toimipiste kerrallaan.

Varsinaisia lisäkustannuksia on vaikea erottaa tässä vaiheessa niistä kustannuksista, jotka joka
tapauksessa syntyvät kun virastot siirtyvät vaiheittain VY- verkon käyttäjiksi.
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3.7.2. Muutoskustannukset ydintoiminnan tietojärjestelmiin sekä henkilöstö-
ja talousjärjestelmiin

Ydintoiminnan tietojärjestelmät

Lähtökohtana on, että Maanmittauslaitoksen keskeisiä tietojärjestelmiä ei siirretä mihinkään, vaan nii-
den ajoalustat olisivat nykyisissä konesaleissa maanmittaustoimistojen mahdollisen siirron jälkeenkin.

Maanmittauslaitoksen ydintoiminnan tietojärjestelmien pitäisi olla käytettävissä AVIen uudesta
työasemaympäristöstä. Ydintoiminnan tietojärjestelmät saadaan näkyviin uuteen AVIen työasema- ja
tietoliikenneratkaisuun kahdella tavalla: joko rakennetaan AVI- ja MML verkkojen välille suora, fyy-
sinen yhteys tai molemmat osapuolet liittyvät Valtion yhtenäiseen tietoturvalliseen verkkoratkaisuun
(VY- verkkoon) ja sen kytkentäytimeen. Tällöin eritasoiset yhteydet avataan VY- verkon kautta. Jäl-
kimmäinen tapaus on suositeltavampi, koska muutkin VIP- palvelut saadaan näkyviin VY- verkon
kautta.

Tässä vaiheessa voidaan kohtuullisen luotettavasti arvioida vain ydintoiminnan tietojärjestelmien
osittaisia muutoskustannuksia. Pelkästään kiinteistötuotannon ja maastotietotuotannon tietojärjestel-
miin tehtävät muutokset liittyen uusiin toimialuejakoihin, yhteystietoihin ja yksiköiden nimiin aiheut-
tavat noin 200 000 euron kustannukset.

Edellä mainitun lisäksi muutos aiheuttanee arkkitehtuurimuutoksia osassa tietojärjestelmiä, kos-
ka Maanmittauslaitoksen ydintietojärjestelmät perustuvat Smallworld GIS-teknologiaan. Ennen mah-
dollista siirtoa perusrekisterien (kiinteistötietojärjestelmä ja maastotietojärjestelmä) ylläpidossa sisäi-
sesti käytössä oleva client/server arkkitehtuuri on muutettava Citrix/XenApp-teknologiaan pohjautu-
vaksi. Vastaava rakenne toteutettiin kiinteistörekisteriä ylläpitävien kaupunkien (86kpl) rekisterinpitoa
varten vuonna 2005. Muutoksella turvataan perusrekisterien eheys ja käytettävyys silloin, kun niitä yl-
läpitävä työasema on toisen toimijan hallinnassa ja verkossa. Maanmittauslaitos ottaa käyttöön Valti-
on IT-palvelukeskuksen palveluja sitä mukaa kun palvelujen laatu ja tarjonta ovat riittävällä tasolla.
Maanmittauslaitoksessa tehdyn tietoturvallisuustasoauditoinnin perusteella MML on hyväksytty VIR-
TU-luottamusverkostoon, jota käytetään organisaatiorajojen ylitse tapahtuvaan valtionhallinnon yh-
teisten palveluiden käyttäjätunnistukseen. Mahdollisen siirron yhteydessä tarvitaan Virtu-
käyttäjätunnistusjärjestelmän palveluntarjoajaosan integrointi nykyisin Maanmittauslaitoksessa käy-
tössä olevaan pääsynhallintajärjestelmään. Lisäksi muutoksen yhteydessä on huomioitava tietoturval-
lisuusasetuksen vaatimukset luottamuksen, eheyden ja käytettävyyden osalta. Näiltä osin vaatimukset
tarkentuvat asetusta täydentävän ohjeen valmistuttua myöhemmin tänä vuonna.

Kustannusarvio edellä kuvatun Smallworld GIS-käyttöympäristön vaatimista muutoksista on
noin 1 760 000 €, joka koostuu seuraavista osista:

Citrix/XenApp lisenssit 1200kpl, (270.000 €)
Palvelinympäristö (12 käyttäjää/palvelin) ja sen konfigurointi(Citrix), (750.000 €)
Tulostusjärjestelmän rakentaminen, (102.000 €)
Pääsynhallinta-/identiteetinhallintajärjestelmän muutostyöt, (180.000 €)
Lokijärjestelmän muutostyöt, (120.000 €)
SULKA-toimitusasiakirjasovelluksen arkkitehtuurimuutokset, (30.000 €)
Tivoli-valvontajärjestelmän lisälisenssit ja muutostyöt, (310.000 €)

Edellä mainitun lisäksi on arvioitu vaadittavan Maanmittauslaitoksen omaa työtä 10 htv, joka
90.000 euron vuosikustannuksella tekisi 900.000 euroa. Muutoksen edellyttämään koulutukseen on
myös varattava vähintään 250.000 euroa.

Edellä kuvatun ratkaisun ulkopuolelle jää maastotietojärjestelmän ylläpidossa käytössä olevat
ESPA- erikoistyöasemat, jotka eivät tue Citrix/XenApp- teknologiaa. Maastotietojärjestelmän opera-
tiivinen suljettu ympäristö voisi olla yksi ratkaisu ongelmaan. Sen myötä maastotietoprosessin tuotan-
toympäristö säilyisi nykyisen kaltaisena. Jos suljettuun operatiiviseen ympäristöön mennään, siihen ja
kiinteistötietojärjestelmän laitteiden sekä ohjelmistojen ylläpitomaksuihin on varattava vuosittain noin
300.000–500.000 euroa. Erikoistyöasemia on yhteensä 152 kpl, joista 131 kpl on maanmittaustoimis-
toissa. Espa -työasemaa käytetään JAKOmtj -sovelluksen kanssa Maastotietokannan ajantasaistuk-
seen, jatkuvaan ajantasaistukseen ja 10m ja 2m korkeusmallien tuotantoon. Kiinteistörekisterin osalta
Espa -työasemalla tehdään kiinteistörajatietojen perusparannusta.

Henkilöstö- ja talousjärjestelmät
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Aluehallintovirastoissa ja Maanmittauslaitoksessa on käynnistetty uuteen KIEKU-järjestelmään siir-
tyminen. Aluehallintovirastojen osalta tavoitteena on siirtyä vuonna 2012 KIEKUn käyttäjäksi.
Maanmittauslaitoksella tavoiteaikataulu on vuoden 2014 alku.

Kuva 24. Maanmittauslaitoksen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien kytkeytyminen sub-
stanssi ja laskutusjärjestelmiin

KIEKU- tietojärjestelmän käyttöönottoajankohtaa myöhennettiin Maanmittauslaitoksen pyyn-
nöstä, koska talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät ovat monin tavoin kytköksissä Maanmit-
tauslaitoksen substanssi- ja laskutusjärjestelmiin (JAKO, JAKOtoma, JAKOinfo, Sonet). KIEKU- tie-
tojärjestelmään siirryttäessä mm. seurantakohdemalli muuttuu täysin. Maanmittauslaitoksella on toi-
minnan tarpeista lähtien kehitetty sisäinen laskenta, jonka toteuttaminen KIEKU- ympäristöön on
haasteellista.  Muutoksia joudutaan tekemään myös tuotannon järjestelmiin, pelkät liittymämuutokset
eivät riitä. Maanmittauslaitoksella on käytössä johdon suunnittelu- ja seurantajärjestelmä (JOHI), joka
joudutaan KIEKU- tietojärjestelmään siirryttäessä hyvin pitkälle rakentamaan uudestaan.

Maanmittauslaitoksen KIEKU:n käyttöönoton kustannukset nousevat lähes 2 miljoonaan euroon.
Kustannukset on arvioitu oletuksella, että KIEKU- järjestelmät pystytään sopeuttamaan olemassa ole-
vaan toimintaan ja järjestelmiin ilman suurempia muutoksia toimintatapaan ja olemassa oleviin järjes-
telmiin. Toiminnassa, organisaatiossa ja ympäristössä tapahtuvat muutokset, jotka halutaan toteuttaa
KIEKU- käyttöönoton yhteydessä tai lähivuosina kasvattavat kustannuksia.  Uuden toimintamallin
mukainen vaatimuskehittäminen ja muutosten toteuttaminen vaativat enemmän aikaa kuin mitä tähän
mennessä on suunniteltu.

KIEKU muutos on järkevää toteuttaa vuoden 2014 alusta, jolloin voidaan huomioida paremmin
mahdollisesta yhdistymisestä aiheutuvat lisämuutokset ja niiden lisäkustannukset. Tällä hetkellä on
vaikea sanoa kuinka paljon lisäkustannuksia syntyy. Uuden seurantamalliavaruuden rakentaminen
Maanmittauslaitoksen toiminnanohjauksessa ja kustannuslaskennassa tarvitsemaan JOHI- järjestel-
mään tulee maksamaan arviolta 1.000.000- 1.500.000 euroa.

Muutosaikataulu

Maanmittaustoimistojen ja aluehallintovirastojen tietoteknisen yhdistämisen aikataulun suunnittelussa
on otettava huomioon

muutoksen läpivienti on mahdollista vain porrastetusti
Maanmittauslaitoksella on meneillään suuria tietojärjestelmämuutoksia
valtion tietohallinnon yhteisten palvelujen aikataulut osuvat suunnitelmakaudelle
ydintoimintojen tietojärjestelmät pysyvät erillisenä uudessa organisaatiossa
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valtion yhtenäisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän käyttöönoton aikataulu
Maanmittauslaitoksessa
Maanmittauslaitoksen syvälle käyvä yhteistyö kumppaneiden kanssa

Työryhmän arvion mukaan aikaisin mahdollinen siirtoaika tietojärjestelmien näkökulmasta on
vuoden 2014 alku edellyttäen, että meneillään olevissa kehittämishankkeissa ja siirron valmistelussa
hallitaan organisaatiouudistuksen aiheuttamat muutokset suunnitellusti.

3.7.3. Perustietotekniikan kustannukset AVI/AHTi-ympäristössä
Tehdyn kartoituksen pohjalta on arvioitu perustietotekniikan siirto- ja käyttökustannukset AVIen IT-
ympäristössä sekä mahdolliset hyödyt ja lisäkustannukset.

Perustietotekniikan osalta tämän hetkisellä nopealla tiedon keruulla ja analyysillä ei aivan tark-
kaa kustannuslaskelmaa saada tehtyä. Alla on esitetty alustava arvio nykyisistä ja uusista vuosikustan-
nuksista sekä siirtymävaiheen kertaluonteisista kustannuksista.

Perustietotekniikkapalvelujen sovit-
taminen AHTin ylläpitoon

Nykyinen
kokonaiskus-
tannus/vuosi

Arvio AVI
kokonaiskus-
tannus
/vuosi

Muutoskus-
tannukset Huom!

Työasemien elinkaaripalvelut

560 000 560 000 50 000
Työasemien uudelleen-
asennukset

Työasemapalvelut ja ohjelmistot
310 000 380 000 25 000

 Laajempi EA sopimus
AVIssa

Tulostuspalvelut 390 000 390 000  Ei muutoksia
Perustietotekniikan palvelimet ja ylläpi-
to Ei vielä tarkkoja tietoja
Sähköposti 10 000 40 000 30 000
Käyttäjätuki ja valvonta

1 290 000 1 370 000 170 000
Arvioitu Ahtin ratkaisun ja
henkilötyön mukaan

Tietoliikenne ja lähiverkot

430 000 350 000 125 000
Nykyisten kustannusten
mukainen

Yhteensä 2 990 000 3 090 000 400 000

Perustietotekniikan käyttöönotto edellyttää tietyiltä osin koulutusta koko henkilöstölle ja siihen
on varattava koulutusresursseja sekä organisaation sisältä että ulkoa. Koulutukseen on varattava
300.000 euroa.

Lopputulos perustietotekniikan osalta on kustannuksiltaan suurin piirtein +/- nolla. Tulevaisuu-
dessa eri vaiheissa tehdyillä kilpailutuksilla voi olla vaikutusta hintojen määräytymiseen ja on oletet-
tavaa, että yhdistämällä perustietotekniikka aluehallinnon yhteiseen ympäristöön saavutetaan pientä
volyymietua.

Muutos perustietotekniikassa aiheuttaa kertaluonteisia lisäkustannuksia, joiden suuruudeksi voi-
daan arvioida ALKU- hankkeen kokemusten pohjalta noin 400 000 euroa.

3.7.4. Yhteenveto
Maanmittaustoimistojen ja aluehallintovirastojen mahdollinen yhdistäminen voidaan tietotekniikan ja
järjestelmien osalta toteuttaa samalla porrastuksella kuin ALKU- hankkeessakin. Virastosiirron ta-
pahduttua maanmittaustoimistojen työasemat olisivat edelleen MML:n verkossa ja järjestelmät toimi-
sivat kuten ennenkin. Seuraavassa vaiheessa järjestelmät tuotaisiin AVIen verkkoon käytettäväksi
Valtion yhteisen turvallisen tietoliikenneverkon (VY- verkko) kautta. Viimeisessä vaiheessa siirrettäi-
siin työasemat AVI verkon puolelle toimipiste kerrallaan. Maanmittaustoimistojen erikoistyöasemat
eivät kuitenkaan todennäköisesti siirtyisi AVI verkon puolelle.

Suurimmat lisäkustannukset aiheutuisivat Maanmittauslaitoksen käytössä olevien perusrekisteri-
en (kiinteistötietojärjestelmä ja maastotietojärjestelmä) ylläpidossa käytössä olevan client/server ark-
kitehtuurin muuttamisesta Citrix/XenApp-teknologiaan pohjautuvaksi. Tämän muutoksen arvioidaan
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maksavan 1.760.000 euroa. Lisäksi ESPA-työasemien erillisratkaisuihin on varattava vuosittain vä-
hintään 300.000-500.000 euroa.

Tämän lisäksi ydintoimintaa tukeviin tietojärjestelmiin on tehtävä erityisesti organisatorisesti
syistä (mm. aluejaot, nimet, yhteystiedot) muutoksia noin 200.000 euron edestä.

Perustietotekniikan tuotannossa ei näyttäisi olevan suuria kustannuseroja, vaan palvelut tuotet-
taisiin suunnilleen samalla hinnalla maanmittaustoimistojen henkilöstölle kuin tällä hetkellä.  Kerta-
luonteisia muutoskustannuksia perustietotekniikassa syntyy arvion mukaan 400.000 euroa. Muutokset
perustietotekniikassa ja ydintoimintaa tukevissa tietojärjestelmissä aiheuttavat lisäksi koulutuskustan-
nuksia arviolta vähintään 550.000 euroa. Lisäksi Maanmittauslaitoksen oman työn osuutta tulee laskea
vähintään 1.350.000.

Aluehallintovirastot ja maanmittaustoimistot ovat molemmat siirtymässä KIEKU-järjestelmän
käyttäjiksi. Niiden tietyn tasoinen integrointi keskenään on kuitenkin näillä näkymin välttämätöntä.
Tällä hetkellä on vaikea sanoa kuinka paljon lisäkustannuksia syntyy, mutta Maanmittauslaitoksen
toiminnanohjaus- ja kustannuslaskentajärjestelmän muutokset maksavat arviolta noin 1.000.000-
1.500.000 euroa.

ICT-muutoksista seuraisi Maanmittauslaitoksen ATK-keskuksen ainakin osittaista uudelleenor-
ganisointia perustietotekniikan osalta.  Koska Maanmittauslaitoksen Kehittämiskeskuksen tehtäviin
kuuluvat ydinprosessien tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito ja käytön tuki, sen toiminta jatkuisi
myös uudessa mallissa.

Maanmittauslaitoksella on meneillään suuria tietojärjestelmämuutoksia, joiden aikataulut on tär-
keä huomioida mahdollisessa yhdistymisessä. IT:n ja tietojärjestelmien käyttöönoton näkökulmasta
aluehallintovirastojen ja maanmittaustoimistojen yhdistymisen aikaisin ajankohta olisi 1.1.2014 ottaen
huomioon suunnitellusta siirrosta aiheutuvat taloudelliset ja riskien hallintaan liittyvät tekijät. Tämä
aikataulu edellyttää kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamisen ja sähköisen kiinteistö-
vaihdannan tietojärjestelmän kehittämisen sekä siirron edellyttämän tietojärjestelmien sopeuttamisen
samanaikaista onnistumista suunnitelmien mukaisesti.

3.8 Taloudelliset vaikutukset

Aluehallintovirastojen ja maanmittaustoimistojen yhdistämisellä on taloudellisia vaikutuksia lähinnä
tietotekniikassa ja sisäisessä hallinnossa. Lisäksi organisaatiomuutokseen liittyy tai saattaa liittyä jon-
kin verran toimintatapojen yhtenäistämiseen ja virastojen yhtenäiseen ulkoiseen kuvaan liittyviä ker-
taluonteisia menoja. Hyvin toteutettu organisaatioiden yhdistäminen vaatii myös jonkin verran henki-
löstön ja johdon kehittämistoimia, joihin on syytä varata alkuvaiheessa määrärahaa.

Tietojärjestelmien yhtenäistämiseen ja toiminnan varmistamiseen liittyviin suunnittelu- ja muu-
tostöihin on varattava arviolta 3.660.000 – 4.360.000 euroa. Tämä on suurin yksittäinen kustannusvai-
kutus ja johtuu mm. siitä, että Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmät vaativat arkkitehtuurimuutoksia.
Muutokset perustietotekniikassa ja ydintoimintaa tukevissa tietojärjestelmissä aiheuttavat lisäksi kou-
lutuskustannuksia arviolta vähintään 550.000 euroa. Lisäksi Maanmittauslaitoksen oman työn osuutta
tulee laskea vähintään 1.350.000, kun 1 htv on 90.000 euroa.

 Muita organisaatiomuutokseen liittyviä kertaluonteisia järjestely- ja kehittämismenoja on vaikea
arvioida, mutta muutoksen sujuvuuden varmistamiseksi olisi tarpeen varata noin 500.000 euron lisäys
yhteensä virastojen menokehyksiin.

Toimintojen yhdistämisestä voidaan ennakoida saatavan lähinnä hallinnollisten toimintojen yh-
distämisestä tuottavuushyötyä, mikä auttaa toteuttamaan niin maanmittauslaitokselle kuin aluehallin-
tovirastoille jo asetettuja tuottavuustavoitteita. Sekä maanmittauslaitoksessa että aluehallintovirastois-
sa hallinto ja tukitoimet on varsin pitkälle joko ulkoistettu palvelukeskuksiin tai keskitetty virastoko-
konaisuuden sisällä. Molemmissa virastokokonaisuuksissa tehdään jonkin verran samoja toimintoja,
joiden yhdistämisestä syntyy tuottavuushyötyä. Toimitilojen yhdistämisestä voidaan keskittämällä
saada pitkällä aikavälillä hyötyä, joka konkretisoituu erityisesti aluehallintovirastoissa, joissa tilate-
hokkuus on tällä hetkellä alemmalla tasolla kuin maanmittaustoimistoissa. Tosin aluehallintovirastois-
sa on toimitilastrategian mukaan tiivistettävä tilankäyttöä ja yhdistettävä omia toimintoja saman katon
alle riippumatta organisaatiomuutoksista. Aluehallinnon toimintojen kokoaminen saman organisaation
ja fyysisesti myös mahdollisimman pitkälti saman katon alle palvelee valtion omistamien toimitilojen
mahdollisimman tehokasta ja kustannuksia säästävää käyttöä.

Myös asiakaspalvelussa voidaan arvioida syntyvän pitkällä aikavälillä yhteisen kehittämistyön



65

tuloksena sekä parempaa palvelua että taloudellisia säästöjä.
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4 ALUEHALLINTOVIRASTOJEN VALMIUS OTTAA
VASTAAN UUSIA TEHTÄVIÄ

Vuoden 2010 alusta toteutunut aluehallinnon uudistus on hallinnon historiassakin suuri hanke. Valtion
aluetasolle perustetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja aluehallintovirastot ovat käynnis-
täneet toimintansa suurelta osin uusista lähtökohdista ja uuden ohjausjärjestelmän puitteissa. Tehtävi-
en, henkilöstön sijoittelun, tietojärjestelmien ja toimitilojen uudelleen järjestelyt ovat olleet mittavia.
Aluehallintovirastojen ensimmäistä toimintavuotta on leimannut keskittyminen toiminnan katkotto-
muuden varmistamiseen ja uuden organisaation vakiinnuttamiseen. Aluehallintovirastojen ensimmäi-
senä toimintavuonna määrärahatilanne oli tiukka. Vuonna 2011 toiminta tullaan turvaamaan hallin-
nonalan sisäisin järjestelyin.

Vuoden 2010 tilinpäätöstä varten kootut tiedot ja aluehallintovirastojen kanssa käydyt tulosneu-
vottelut osoittavat, että toiminnan vakiinnuttaminen virastoissa on onnistunut varsin hyvin. Virastot
ovat pääosin saavuttaneet tulos- ja palvelutavoitteensa. Palvelutavoitteiden saavuttamisessa ilmenneet
poikkeamat eivät ole johtuneet aluehallinnon uudistuksesta, vaan periytyvät aikaisemmista organisaa-
tioista. Henkilöstön työtyytyväisyys – jossa on virastokohtaisia eroja – on säilynyt hyvällä tasolla.
Keskimääräinen työtyytyväisyysindeksin kokonaisluku on syksyn 2010 mittauksissa ollut 3,25, mikä
on enemmän kuin oli uudistuksen onnistuneelle läpiviennille asetettu tavoite (3,0).

Uudistuksella on kolmen vuoden siirtymäaika. Vuoden 2012 loppuun asti henkilöstön sijoittelus-
sa pätee vielä sääntö, että uudistuksen vuoksi ei ole esimerkiksi pakko vaihtaa työskentelypaikkakun-
taa. Työtehtävien järjestelyllä pyritään siihen, että henkilöstö on uudistuksen tavoitteiden mukaisesti
sijoitettu vapaaehtoisuuden pohjalta ensi vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on, että kussakin
aluehallintovirastossa hoidettavat taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, viestinnän, tietopalvelun ja
toimitilahallinnon tehtävät sijoitetaan pääsääntöisesti viraston päätoimipaikkaan. Ympäristölupien
vastuualueet sijoittuvat Ouluun, Vaasaan, Mikkeliin ja Hämeenlinnaan. Lisäksi näitä tehtäviä hoide-
taan Kuopion ja Helsingin toimipaikoissa. Uudistuksen hallitun toteuttamisen lisäksi lähivuosien toi-
minnan kehittämisen painopisteitä ovat asiakaslähtöisen toiminnan vahvistaminen, verkkopalvelujen
ja sähköisen asioinnin lisääminen, prosessimaisen työn vahvistaminen, toiminnan ja laadun arvioinnin
kehittäminen, tiedonhallinnan ja viestinnän kehittäminen sekä johtajuuden ja henkilöstön kehittämi-
nen. Panostamalla näihin toiminnan kehittämisen kohteisiin, luodaan entistä parempia edellytyksiä
aluehallintovirastoille ottaa vastaan uusia tehtäviä.

Vakiintunut ja uudistuva aluehallintovirasto on valmis ottamaan vastaan myös uusia tehtäviä. Jos
maanmittaustoimistojen tehtävät yhdistetään aluehallintovirastoon, aluehallintovirastojen henkilöstön
määrä yli kaksinkertaistuisi. Tämä vaatisi voimavarajärjestelyjä maanmittauslaitoksen ja aluehallinto-
virastojen hallinnon tasapainottamiseksi. Muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä hoita-
via erikoistumisyksiköitä ja näitä tehtäviä kaikissa aluehallintovirastoissa hoitavia hallintopalvelujen
vastuuyksiköitä olisi vahvistettava.

Hyväksyessään aluehallinnon uudistamishankkeessa valmisteltuun hallituksen esitykseen (HE
59/2009) aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi ja hallituksen esitykseen (HE
161/2009) aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi sisältyvät lait
eduskunta edellytti lausumassaan (EV 150/2009 vp) hallituksen huolehtivan siitä, että eduskunnalle
annetaan seikkaperäinen selonteko vuoden 2012 loppuun mennessä aluehallintouudistuksen toimeen-
panosta ja toteutumisesta ottaen huomioon muun ohella 1) uudistuksen eri tavoitteet, 2) virastojen ja
keskusten toiminta-ajatus, toimiala ja tehtävät, 3) aluejakojen toimivuus, 4) asiakas- ja kansalaisläh-
töisyyden toteutuminen sekä palvelujen saatavuus kielelliset palvelut mukaan lukien, 5) ohjausjärjes-
telmä ja johtaminen, 6) taloudelliset resurssit ja henkilöstön asema, 7) tuottavuus ja vaikuttavuus, 8)
asioiden käsittelyn riippumattomuus ja puolueettomuus sekä oikeusturva, 9) viranomaisyhteistyö eri
hallinnon tasoilla ja niiden välillä ja 10) alueellisen tahdonmuodostuksen käytännön vaikuttavuus val-
tion toimenpiteissä sekä että tarvittaessa ryhdytään jo aikaisemmin uudistuksen seurannan edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Aluehallintouudistuksen seurantaa on toteutettu tätä varten asetetussa seurantatyöryhmässä, jossa
ovat edustettuina aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä näitä ohjaa-
vat tahot ja henkilöstöjärjestöt. Uudistuksesta on myös valmistunut Tampereen yliopiston toteuttama
arviointitutkimus.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

5.1 Siirron toteuttamisen keskeiset periaatteet

Jos maanmittaustoimistot tehtävineen siirrettäisiin aluehallintovirastoihin, ne organisoitaisiin kuvan
26 osoittamalla tavalla omaksi vastuualueekseen kaikkiin kuuteen aluehallintovirastoon. Maanmitta-
ustoimistojen tehtävien siirtämisellä aluehallintovirastojen vastuulle ei olisi vaikutuksia tehtävien ai-
neellisoikeudelliseen sisältöön, koska siirto olisi vain rakenteellinen viranomaisorganisaatiota koskeva
muutos. Maanmittauksen toimialan tuotannolliseksi ja tulosohjaukselliseksi keskushallinnon virastok-
si muodostettaisiin Maanmittausvirasto (MMV) maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen. Maan-
mittausvirasto muodostuisi nykyisen Maanmittauslaitoksen keskushallinnosta ja valtakunnallisista
tuotanto- ja palveluyksiköistä.

STM

Strateginen ohjaus
Toiminnallinen ohjaus
Strategisen ohjauksen yhteistyö

Strateginen ohjaus
Toiminnallinen ohjaus
Strategisen ohjauksen yhteistyö

Maistraatit

Työsuojelu (5)

•Vakavien työtapaturmien
sekä ilmoitettujen
ammattitautien
ja työperäisten sairauksien
syiden selvittäminen ja
niiden ehkäisy
•Muu asiakasaloitteinen
valvonta
•Viranomaisaloitteinen
valvonta
•Tuotevalvonta
•Osallistuminen työrikosten
käsittelyyn

Poliisi (3)

•Vastuualueelle kuuluva
alueellinen viranomais-
yhteistyö
•Peruspalvelujen arviointi
poliisitoimen osalta
•Varautumisen ja
valmiussuunnittelun

yhteensovittaminen
poliisitoimen
osalta
•Muut poliisin hallinnosta
annetussa laissa ja
asetuksessa
säädettävät poliisin tehtävät

Ympäristö-
luvat (4)

•Vesilain mukaiset asiat
•Ympäristönsuojelulain
mukaiset asiat

Aluehallinnon tietohallintopalvelut
-yksikkö

Pelastustoimi
ja
varautuminen
(6)

•Pelastustoimi
•Varautumisen yhteen-
sovittaminen

Hallintopalvelut-vastuuyksikkö (6)
Kootut tukitehtävät

Kunnat

OKM OM VM YMSM
MMM

MMV

Maanmittaus (6)

•Tehtävät

Kuluttaja-
virasto

Kilpailu-
virasto

Tukes

TEM
Kuluttaja-

virasto
Kilpailu-
virasto

Tukes

TEM

Evira

Peruspalvelut,
oikeusturva ja
luvat (6)

•Sosiaali- ja terveydenhuolto
•Ympäristöterveyden huolto
•Alkoholihallinto
•Opetustoimen palvelut
•Kuluttaja- ja kilpailuasiat
•Peruspalvelujen arviointi
•Muut tehtävät

Ylijohtaja

Kuva 25. Maanmittaustoimistot osana AVI-organisaatiota

Maanmittaustoimintoja aluehallintovirastoissa johtaisi kuusi aluehallintovirastojen maanmittaus-
tehtävien vastuualueen johtajaa. Vastuualueen johtaja kuuluu virastossa toimintojen yhteensovittami-
sesta huolehtivaan johtoryhmään. Viraston päällikön valtaa ottaa ratkaistavakseen vastuualueella hoi-
dettavia asioita on laissa aluehallintovirastoista rajoitettu työsuojelun, ympäristölupa-asioiden ja polii-
sitoimen asioiden osalta. Mahdollisen siirron yhteydessä huolehditaan lainsäädännöllisesti, että maan-
mittauksen toimialan osalta on käytössä vastaavat rajoitukset, joilla voidaan turvata tarvittavilta osin
ratkaisuvallan säilyttäminen yksinomaan maanmittauksen toimialan tehtäviä hoitavalla vastuualueella.

Maa- ja metsätalousministeriön nyt maanmittauslaitosta ohjaavan funktion liittäminen osaksi
aluehallintovirastojen strategista ohjausta tapahtuisi käytännössä aluehallintovirastojen tulosohjaus-
työryhmän ja ohjausryhmän jäsenyyden kautta. Ryhmät valmistelevat aluehallintovirastojen kaksi
keskeistä ohjausasiakirjaa: strategia-asiakirjan ja strategiset tulossopimukset. Maanmittauksen kes-
kushallinnon edustajat osallistuisivat sekä strategia-asiakirjan että strategisten tulossopimusten val-
misteluun.

Maanmittauksen vastuualueiden taloudellisten resurssien määrittelyn menettelytapa riippuu siitä,
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mikä rahoitusmalli valittaisiin. Johtuen maanmittaustoimistojen taloudellisen toiminnan volyymista ja
maksullisen palvelutoiminnan suuresta osuudesta toiminnan rahoituksessa on tarkoin pohdittava, oli-
siko mahdollisen siirron yhteydessä nykyinen maanmittauslaitoksen toimintamenomomentti säilytet-
tävä nykyisellään kuitenkin niin, että toimitilamenot ja tavanomaiset hallintopalvelut rahoitettaisiin
aluehallintovirastojen yhteisestä toimintamäärärahasta vai olisivatko maanmittaustoimistojen määrä-
rahat osa aluehallintoviraston toimintamenoja kokonaisuudessaan, mikä on aluehallintovirastojen pää-
säännön mukainen malli.

Maanmittauksen toiminnallinen ohjaus säilyisi edelleen maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalalla. Maanmittausvirasto voisi halutessaan tehdä maanmittauksen vastuualueiden kanssa strate-
gisia tulossopimuksia tarkentavat toiminnalliset tulossopimukset. Maanmittauksen prosessiohjauksen
järjestelmä säilyisi ja maanmittauksen keskushallinnon yksikön henkilöt olisivat nykyiseen tapaan
ydinprosessien omistajia ja heidän apunaan toimisivat valtakunnalliset prosessitiimit.

Maanmittaustoimistojen virka- ja työsopimussuhteinen henkilöstö sekä vastaavat virat ja tehtävät
siirtyisivät asianomaiseen aluehallintovirastoon. Määräaikainen henkilöstö siirtyisi määräaikaisen pal-
velussuhteensa keston ajaksi.

Tavoitteena on, että maanmittaustoimistot tehtävineen siirrettäisiin aluehallintovirastoihin vuo-
den 2014 alusta. Tämä ajankohta on työryhmän näkemyksen mukaan IT:n ja tietojärjestelmien näkö-
kulmasta aikaisin mahdollinen ottaen huomioon siirrosta aiheutuvat taloudelliset ja riskien hallintaan
liittyvät tekijät. Maanmittauslaitoksella on meneillään suuria tietojärjestelmämuutoksia, joiden aika-
taulut on tärkeä huomioida mahdollisessa yhdistymisessä. Aikataulu edellyttää kiinteistötietojärjes-
telmän kirjaamisosan uudistamisen ja sähköisen kiinteistövaihdannan tietojärjestelmän kehittämisen
sekä siirron edellyttämän tietojärjestelmien sopeuttamisen samanaikaista onnistumista suunnitelmien
mukaisesti.

5.2 Työryhmän johtopäätökset

Työryhmä on kuvannut mahdollisen siirron vaikutukset ja tehnyt näitä arvioidessaan linjaratkaisuja
siirron toteuttamisessa noudatettavista periaatteista. Näiden linjausten mukaisesti tehty organisatori-
nen siirto:

1. Toteuttaa pääministeri Matti Vanhasen II:n hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvän tavoit-
teen koota laajasti valtion aluehallintoa ja vähentää aluehallinnon viranomaisten määrää. Siir-
to myös noudattaa aluehallintouudistuksessa linjattua tehtävien jakoa aluehallintovirastoille
kuuluviin alueellista yhdenvertaisuutta edistäviin lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja
valvontatehtäviin alueilla ja elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksille kuuluviin alueellista
kehittämistä edistäviin valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviin alueilla.

2. Tuo maanmittauksen strategisten tavoitteiden asettamisen osaksi kahdeksan ministeriön yh-
teistä, poikkihallinnollista strategista suunnittelua ja toteuttaa OECD:n suositusta Suomen
julkisen hallinnon sektoroitumisen vähentämisestä.

3. Liittää maanmittauksen alueellisen toiminnan kiinteämmäksi osaksi alueellisten tavoitteiden
toteutumista edistävää monialaista valtion aluehallinnon viranomaisorganisaatiota ja yhte-
näistää aluejakoja.

4. Ei aiheuta muutoksia nykyisen maanmittauslaitoksen tehtäviin ja niitä koskevan aineellisoi-
keudellisen sääntelyn sisältöön. Siirron toteuttamiselle ei ole valtiosääntöoikeudellisia tai hal-
linto-oikeudellisia esteitä.

5. Antaa aluehallintoviraston toimintamallista saadun kokemuksen perusteella maa- ja metsäta-
lousministeriölle ja maanmittauksen keskushallinnolle nykyistä vastaavat mahdollisuudet oh-
jata ja kehittää maanmittauksen substanssitoimintaa ja toimintatapoja.

6. Vähentää valtion aluehallinnossa niiden viranomaisten määrää, joiden kanssa asiakkaat asioi-
vat ja mahdollistaa rakenteellisesti entistä kootumman asiantuntija- ja asiakaspalvelutyön yh-
teisen ja yhtenäisiin periaatteisiin tukeutuvan kehittämisen.
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7. Vahvistaa aluehallintoviraston asemaa ja painoarvoa alueellisena yhdenvertaisuutta edistävä-
nä viranomaisena.

8. Tukee aluehallintovirastoissa laatutyötä sekä prosessien ja sähköisen asioinnin kehittämistä
käyttämällä hyväksi maanmittauksen hyviä käytäntöjä.

9. Edistää tietohallintolain mukaista tavoitetta lisätä tietojärjestelmien yhteentoimivuutta var-
mistamalla yhtenäinen kokonaisarkkitehtuuri.

10. Edistää yhtenäisen työnantaja-, henkilöstö- ja palkkapolitiikan kehittämistä valtion aluehal-
linnossa.

11. Tuottaa hallinto- ja virastopalvelujen sekä toimitilojen yhteisen järjestämisen kautta pidem-
mällä aikavälillä taloudellisia säästöjä.

12. Yhtenäistää perustietotekniikan tuotantotapoja ja suurempien volyymien myötä mahdollistaa
taloudellisten hyötyjen saamisen kilpailutusten yhteydessä.

Tehtävien siirron valmistelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon seuraavat tekijät, joihin voi si-
sältyä riskejä tai jotka voivat aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia.

1. Tehtävien siirto edellyttää tietojärjestelmämuutoksia, joiden toteuttaminen liian nopealla ai-
kataulun luo riskin toimintaan ja tulorahoitukseen. Riskiä voidaan minimoida ajoittamalla
siirto vasta vuoteen 2014.

2. Tehtävien siirto merkitsee aluehallintovirastojen henkilöstön määrän yli kaksinkertaistumista,
mikä edellyttää mm. talous- ja henkilöstöhallinnon resurssien ja järjestelmien saattamista vas-
taamaan näitä vaatimuksia. Siirron toteuttaminen vuonna 2014 mahdollistaa riittävän valmis-
tautumisen tehtävien ja henkilöstön ottamiseen hallitusti vastaan aluehallintovirastoissa.

3. Maanmittauksen vastuualueet ovat kaikissa aluehallintovirastoissa henkilöstömäärältään sel-
västi suurimmat. Tämä on otettava uudistuksen valmistelussa huomioon, jotta aluehallintovi-
rastoihin ei synny epätasapainoa johtamisessa eikä henkilöstöpoliittisissa ja -hallinnollisissa
linjauksissa.

4. Maanmittauksen vastuualueet olisivat kooltaan selvästi nykyisiä maanmittaustoimistoja suu-
rempia. Erityisesti Etelä-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoihin muodostet-
tavat vastuualueet ovat henkilömäärältään erittäin suuria, mikä merkitsee esimiestyön uudel-
leen organisointia ja edellyttää vastuualueiden sisäisen organisoinnin huolellista suunnittelua.

5. Maanmittauksen näkökulmasta aluehallintoviraston ylijohtaja merkitsisi uutta johtamisen ta-
soa. Ylijohtajalla ei kuitenkaan ole toimivaltaa maanmittauksen substanssin johtamisessa.

6. Maanmittauslaitos ei enää muodostaisi keskushallinnosta ja aluehallinnosta muodostuvaa yh-
tä virastokokonaisuutta.

7. Voimavarojen joustava kohdentaminen valtakunnallisesti sekä toiminnan kustannusten ja
maksujen valtakunnallinen kohdentaminen vaikeutuvat, jollei taloudellista ohjausta kyetä
suunnittelemaan siten, että siinä voidaan ottaa huomioon aluehallintovirastoon liitettävä suuri
uusi kokonaisuus.

8. Sähköisen kiinteistönvaihdannan käyttöönotto voi vaikuttaa tehtävien siirron edellyttämien
tietojärjestelmämuutosten valmisteluun ja toteuttamiseen.

9. Maanmittauslaitoksessa ja aluehallintovirastoissa on käytössä eri laatumallit. Lähtökohtaisesti
maanmittauksen vastuualueella voisi siirron jälkeenkin edelleen olla käytössä EFQM-



70

laatumalli.

10. Valmisteluvaihe voi aiheuttaa henkilöstössä epävarmuutta omasta asemasta. Tätä vähentävät
henkilöstön laaja osallistuminen muutoksen suunnitteluun ja muutosta koskeva avoin viestin-
tä.

5.3 Työryhmän ehdotus

Työryhmä ehdottaa, että maanmittaustoimistot tehtävineen siirretään aluehallintovirastoihin vuoden
2014 alusta alkaen ja että ehdotuksen edellyttämien lainsäädäntömuutosten valmistelu käynnistetään
siten, että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle vuoden 2012 aikana.
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LIITE 4. MUU MAANMITTAUSLAITOKSEN TEH-
TÄVIÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Maanmittauslaitokselle kuuluu tehtäviä lisäksi eräiden muiden lakien nojalla, jotka ovat:

Laki eräiden uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtion maille (634/1956)
Rajakuntien tilusjärjestelylaki (282/1960)
Vesilaki (264/1961)
Laki yksityisistä teistä (358/1962)
Muinaismuistolaki (295/1963)
Kaivoslaki (503/1965)
Ulkoilulaki (606/1973)
Laki tilojen yhteisten teiden ja valtaojien sekä niihin verrattavien alueiden lakkaamisesta yh-
teisinä alueina (983/1976)
Laki eräiden [yleisten alueiden rekisterissä] olevien alueiden järjestelystä (82/1977)
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977)
Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä (31/1980)
Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä (552/1980)
Laki uusjakojen tukemisesta (24/1981)
Maa-aineslaki (555/1981)
Kalastuslaki (286/1982)
Kiinteistörekisterilaki (392/1985)
Laki suvereniteettisaariin ja valtakunnanrajan tarkistamiseen liittyvistä kiinteistöjaotukselli-
sista toimenpiteistä (866/1987)
Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä (451/1988)
Yhteisaluelaki (758/1989)
Laki Tenojoen kalastussääntöä koskevan sopimuksen ja kalastussäännön eräiden määräysten
aiheuttamien menetysten korvaamisesta (501/1991)
Laki maanmittauslaitoksesta (505/1991)
Käräjäoikeuslaki (581/1993)
Maakaari (540/1995)
Laki kunnan kiinteistöinsinööristä (557/1995)
Kiinteistönmuodostamislaki (554/1995)
Laki kiinteistötoimitusmaksusta (558/1995)
Maastoliikennelaki (1710/1995)
Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan (1197/1997)
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
Laki eräiden rasitteiden lakkaamisesta (449/2000)
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta (453/2002)
Yhteismetsälaki (109/2003)
Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmistä (991/2003)
Maantielaki (503/2005)
Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä
Valtiokonttorin hoidettavaksi (78/2007)
Ratalaki (110/2007)
Laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009)
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009)
Laki kaupanvahvistajista (573/2009)
Öljyvahinkojen torjuntalaki (1963/2009)
Kuntajakolaki (1698/2009)
Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010)
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